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I. WStęP
słowo pszczoła większości kojarzy się zazwyczaj z powszechnie znaną 
pszczołą miodną (Apis mellifera l.), mieszkanką uli w pasiekach, której 
praca daje nam możliwość spożywania miodu. ludzkość od przynajmniej 
8 tysięcy lat korzysta z tego dobrodziejstwa (Banaszak 2010). mało osób 
jednak wie, że jest to zaledwie jeden przedstawiciel liczącej w Polsce blisko 
500 gatunków grupy owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Pod na-
zwą pszczoły (anthophila) kryje się bardzo interesująca i ważna – zarówno 
dla przyrody, jak i gospodarki człowieka – grupa zwierząt bezkręgowych.

W niniejszym opracowaniu chciałem przybliżyć pszczoły (ich bio-
różnorodność, rozmieszczenie oraz biologię i ekologię) stwierdzone 
w  małopolsce, a dokładniej w województwie małopolskim. należy 
podkreślić, że nazwa małopolska została użyta w znaczeniu administra-
cyjnym, a nie geograficznym czy historycznym. 

Rodziny i rodzaje pszczół wymienione w rozdziale IV przedstawio-
no w układzie systematycznym, natomiast gatunki podano w kolejno-
ści alfabetycznej. Podobnie ułożono rodziny i gatunki roślin pokarmo-
wych. miejsca znalezienia gatunku opisano w kolejności od północnego 
zachodu do południowego wschodu. opracowując biologię i ekologię 
poszczególnych gatunków opierałem się nie tylko na cytowanej w tekście 
literaturze, ale wykorzystałem również informacje zawarte w opracowa-
niach Banaszaka (1993) oraz Banaszaka i Romasenko (1998). Kate-
gorie zagrożeń zostały podane za „czerwoną listą zwierząt ginących i za-
grożonych w Polsce” (Głowaciński 2002). Jednak w kilku przypadkach 
dokonałem zmian wynikających z faktu, że „lista” ukazała się dwie de-
kady temu i obecnie nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji. Po pierwsze 
na obszarze województwa wykazano nowe gatunki takie jak np. Andrena 
saxonica, która jest bardzo rzadką pszczołą i w związku z tym przypisałem 
jej kategorię DD (gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o  niepewnej przyszłości). Po drugie, takie gatunki jak Sphecodes 
marginatus Hag. i Xylocopa violacea (l.), uznane przez Banaszaka (2002) 
w „liście” za wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe (eX lub eX?), zo-
stały ponownie odnalezione, więc przypisałem im również kategorię DD. 
Ponadto, po konsultacjach z doktorem stanisławem flagą, kilku gatun-
kom poza kategorią zagrożenia z „listy” przypisałem również kategorię 
zagrożenia występującego na terenie województwa małopolskiego.
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II. HIStOrIa BaDań I StaN POzNaNIa 
FauNy PSzCzół W MałOPOlSCe
Pierwsze wzmianki o pszczołach w małopolsce pochodzą już z dru-
giej połowy XIX wieku, kiedy to nowicki (1864) opublikował swój 
przyczynek do poznania fauny owadów Galicji. znalazły się w nim 
informacje o zaledwie dwóch gatunkach – zadrzechni fioletowej Xylocopa 
violacea  (l.) i trzmielu kamienniku Bombus lapidarius (l.). Kilka lat 
później Wierzejski (1868, 1874) swoimi pracami znacznie wydłużył 
tę listę, bo dodał do niej aż 70 nowych gatunków. Dalsze informacje 
o  kolejnych gatunkach pojawiły się dopiero na początku XX wieku, 
kiedy badania apidofauny podjęli kolejno Śnieżek (1910) i łoziński 
(1920) oraz noskiewicz (1920, 1924). Wszyscy wymienieni powyżej 
autorzy swoimi badaniami obejmowali głównie teren Krakowa i jego 
okolic (obecnie znajdujących się w granicach administracyjnych miasta) 
z rzadka penetrując inne miejsca jak Wadowice czy Krzeszowice lub że-
giestów. Jedynie noskiewicz (1920) w tym czasie „zaglądnął” w tatry. 
Przez następne blisko trzydzieści lat w badaniach panował kompletny 
zastój. Dalsze prace nad pszczołami w małopolsce podjęto dopiero po 
II wojnie światowej. okres powojenny to czas, kiedy uwaga apidologów 
skupia się głównie na pszczołach żyjących na terenach prawnie chronio-
nych. Badane są pszczoły parków narodowych – Pienińskiego (Dylew-
ska 1962; Dylewska i noskiewicz 1963), Babiogórskiego (Dylewska 
1966; celary 1998a) oraz ojcowskiego (Dylewska 1988) i tatrzań-
skiego (Kosior 1990; Dylewska 1991a). Inne tereny są obserwowane 
tylko przez nielicznych (celary 1988, 1991a, 2000). obecnie więk-
szość informacji o pszczołach występujących na terenie województwa 
małopolskiego pochodzi z prac przyczynkarskich (celary 1998b; ce-
lary i Wiśniowski 2001, 2002, 2007) i dotyczy apidofauny konkret-
nych siedlisk jak np. łąki zmiennowilgotne (moroń i in. 2008) bądź 
traktuje o konkretnych taksonach pszczół w skali kraju (celary 1989a, 
b, 1990, 1991b, 1995c, 2005; Wiśniowski i in. 2018a).

Dotychczas na terenie województwa małopolskiego stwierdzono wy-
stępowanie 382 gatunków pszczół z 483 obecnych w faunie Polski. sta-
nowi to prawie 80% (dokładnie 79,1%) apidofauny krajowej. należy 
więc uznać, że małopolska – pod względem rozpoznania bioróżnorod-
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ności pszczół – wydaje się być najlepiej zbadanym regionem w Polsce. 
Jednak trzeba jednoznacznie stwierdzić, że województwo jest spene-
trowane bardzo nierównomiernie. najlepiej zbadanymi obszarami są 
ojcowski (236 gatunków) i Babiogórski Park narodowy (124 gatun-
ki), nieco gorzej poznana jest apidofauna w Pienińskim (192 gatunki) 
i tatrzańskim Parku narodowym (165 gatunków). Pozostałe obszary 
województwa są zbadane pobieżnie lub wogóle.

III. CHarakteryStyka gruPy
Pszczoły to grupa owadów obejmująca (w Polsce) przedstawicieli sześciu 
rodzin (colletidae, andrenidae, Halictidae, melittidae, megachilidae 
i apidae) należących do rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera) z pod-
rzędu stylikówek (apocrita). Podobnie jak inne błonkówki w trakcie 
cyklu życiowego przechodzą one metamorfozę (przeobrażenie zupełne), 
podczas którego wykluwająca się z jaja larwa ma postać czerwia i dopie-
ro w stadium poczwarki przeobraża się w uskrzydlonego owada.

Pszczoły są bardzo zróżnicowane pod względem wyglądu. najmniej-
sze w naszej faunie gatunki mają zaledwie 3,5 mm długości, podczas 
gdy największe blisko 30 mm (zadrzechnie – Xylocopa latr. i trzmiele – 
Bombus latr.). Większość ma krępe ciało, ale niektóre, jak na przykład 
gatunki z rodzaju koczownica (Nomada scop.), są smukłe – przypomi-
nając bardziej osy niż pszczoły. Bardzo zróżnicowana jest też ich barwa 
ciała. najczęściej pszczoły są brunatne lub czarne, ale są też gatunki, 
których kutikula jest czerwona, niebieska czy zielona (czasami metalicz-
nie błyszcząca). Ich ciało często też w mniejszym lub większym stopniu 
pokrywa jaskrawy ornament (biały, żółty lub czerwony).

Pszczoły podobnie jak większość innych błonkówek odżywiają się pył-
kiem i nektarem roślin okrytozalążkowych, ale tylko ich larwy przyjmują 
taki sam pokarm jak owady dorosłe (u trzmieli i pszczoły miodnej nektar 
zastąpiony jest miodem, a u skrócinek olejkiem z tojeści). Pyłek jest dla 
nich źródłem białka, natomiast nektar lub miód źródłem cukru i wody.

Pszczoły żyją w ścisłej symbiozie z ogromną większością (około 70%) 
roślin okrytozalążkowych. Roślina oddając pyłek i nektar jednocześnie 
jest zapylana, przez co może się reprodukować. W tym związku pszczoły 
wykazują duże zróżnicowanie swoich upodobań pokarmowych. licz-
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ba „ulubionych” roślin, z których najchętniej zbierany jest pyłek, różni 
się znacznie u poszczególnych gatunków. Różnice w preferencji roślin 
pokarmowych umożliwiają podzielenie pszczół na cztery grupy – ga-
tunki polilektyczne, mezolektyczne, oligolektyczne i monolektyczne. 
Polilektyczne – najliczniejsze – to pszczoły zbierające pyłek z prawie 
wszystkich kwitnących roślin. mezolektyczne pszczoły zawężają listę 
odwiedzanych roślin do przedstawicieli 1–3 rodzin. oligolektyczne 
zbierają pyłek z kwiatów przedstawicieli tylko jednej rodziny (najczę-
ściej z 1–4 rodzajów), podczas gdy pszczoły monolektyczne ograniczają 
się do pyłku tylko jednego gatunku.

Pierwsze dorosłe pszczoły pojawiają się wraz z rozpoczęciem sezonu 
wegetacyjnego, a ostatnie znikają tuż przed jego końcem. W Polsce ga-
tunki samotne i gromadne mają jedno lub dwa pokolenia, natomiast 
pszczoły społeczne wychowują potomstwo przez cały czas aktywności 
w gnieździe. Pokolenie najczęściej trwa 6–8 tygodni, ale bywają też 
gatunki, których osobniki żyją nawet 3–5 miesięcy (np. Lasioglossum 
punctatissimum (schck) i L. quadrinotatulum (schck)). W zależności 
od momentu pojawu dorosłych osobników wyróżniamy trzy grupy fe-
nologiczne pszczół: wczesno- i późnowiosenne oraz letnie. ten podział 
odnosi się do momentu pojawu, a nie do czasu jego trwania, gdyż przy-
kładowo gatunki wczesnowiosenne z długo żyjącym pokoleniem lub 
większą liczbą pokoleń oraz społeczne występują także latem i jesienią.

Pszczoły w zależności od trybu życia dzielimy na pasożytnicze i nie 
pasożytnicze. te pierwsze stanowią około 20–25% apidofauny i mogą 
być kleptopasożytami (kukułkami) podkładającymi jaja w gniazdach 
innych gatunków (np. gatunki z rodzaju Sphecodes latr.) lub pasoży-
tami społecznymi (gatunki trzmieli z podrodzaju Psithyrus lep.) wy-
korzystującymi pracę robotnic gospodarza (innego gatunku trzmiela).

Pszczoły nie pasożytnicze to około 75–80% gatunków krajowej api-
dofauny, ich samice, by zapewnić rozwój swojemu potomstwu, budują 
gniazda, wewnątrz których znajdują się specjalne komórki larwalne. żyją 
jako gatunki samotne (samica buduje samodzielnie własne gniazdo) lub 
gromadne (kilka samic buduje wspólne gniazdo) czy społeczne (gniaz-
do jest utrzymywane przez kastę robotnic). niektóre gatunki zakładają 
gniazda blisko siebie, tworząc mniejsze lub większe agregacje (np. smu-
klik sześciopasy Halictus sexcinctus (fabr.)). U pszczół budujących gniaz-
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da występuje ogromne zróżnicowanie upodobań przy wyborze miejsca 
ich lokalizacji. Różnorodna jest także ich konstrukcja (użyte materiały). 
Większość pszczół kopie gniazda w ziemi, ale wiele innych gnieździ się 
wygryzając gniazda w łodygach roślin lub wykorzystuje dostępne jamy 
i szczeliny. część gatunków buduje gniazda na odsłoniętych powierzch-
niach. Pszczoły gniazdujące w ziemi, zależnie od gatunku, wybierają 
różne podłoże. Jedne wybierają piasek, inne preferują glinę lub less. 
Gatunki zakładające gniazda w roślinach wybierają źdźbła trzcin albo 
łodygi roślin zielnych i krzewów z miękkim rdzeniem (np. jeżyn), bądź 
też próchniejące lub suche drewno (np. pniaki i belki). Wiele gatunków 
wykorzystuje gotowe jamy (np. przedstawiciele megachilidae) i zasiedla 
stare korytarze wydrążone przez ksylofagiczne chrząszcze oraz puste gala-
sy i muszle ślimaków. Gniazda mogą też być zakładane w opuszczonych 
norach drobnych ssaków, gniazdach i budkach lęgowych ptaków, a tak-
że w szczelinach skał i murów. Pszczoły budujące odsłonięte gniazda, 
umiejscawiają je na powierzchni ziemi (niektóre trzmiele) lub na ka-
mieniach i ścianach czy roślinach. Do ich budowy samice używają gliny 
(np. niektóre murarki – Osmia Panz. i pseudomurarki – Hoplitis Klug),  
żywicy (np. Anthidiellum strigatum (Panz.)) lub rozdrobnionego mate-
riału roślinnego (np. Osmia mustelina Gerst.).

W cyklu życiowym pszczół występują cztery stadia: jajo, larwa, po-
czwarka oraz imago. okres larwalny to czas bardzo intensywnego od-
żywiania i wzrostu. Po zjedzeniu pokarmu, zdeponowanego w komórce 
przez samicę, larwy większości gatunków snują kokon. Po zakończe-
niu budowy kokonu larwa wchodzi w stadium przedpoczwarki i jest 
w tym czasie nieaktywna. Pszczoły zimują albo jako postać dorosła (np. 
Osmia bicornis (l.)), albo jako poczwarki. osobniki płciowe pszczół 
społecznych (trzmiele – Bombus latr.) po przejściu rozwoju postem-
brionalnego opuszczają gniazdo jeszcze w trakcie tego samego sezonu 
(pod jego koniec) i kojarzą się (samice po kopulacji zimują w innym 
miejscu). U pszczół nie społecznych samce i samice kojarzą się na po-
czątku aktywności gatunku, przy czym samce pojawiają się od kilku 
do kilkunastu dni wcześniej niż samice. samce niektórych gatunków 
(np. Anthidium manicatum (l.)) wykazują terytorializm, wydzielając 
wabiące feromony płciowe jednocześnie przepędzają z zajmowanego 
obszaru wszelkich intruzów. młode samice pszczół pojawiają się z nie-
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dorozwiniętymi jajnikami. Dojrzewają one dopiero po pewnym okresie 
odżywiania pyłkiem, co zwykle następuje po 4–5 dniach. W zależności 
od gatunku kojarzenie odbywa się podczas tzw. lotu godowego lub we-
wnątrz gniazda, bądź też na ziemi czy na roślinach.

Poza samotnymi i gromadnymi gatunkami, wśród pszczół nie paso-
żytniczych występuje wiele gatunków żyjących społecznie. spotykane są 
one jedynie u smuklikowatych (Halictidae) i pszczołowatych (apidae), 
żyjąc w rodzinach o różnym poziomie rozwoju społecznego. charakte-
rystyczną cechą tego trybu życia jest to, że tylko jedna samica – nazy-
wana matką lub królową – składa jaja (pozostałe pełnią funkcję robot-
nic). Robotnice mniej lub bardziej różnią się morfologicznie od matki 
(głównie wielkością ciała, ale np. matka pszczoły miodnej nie ma ko-
szyczka, który występuje u jej robotnic). społeczne pszczoły dzielą się 
na prymitywnie eusocjalne (np. wiele gatunków z rodzaju Lasioglossum 
curt. i trzmiele – Bombus latr.) i wysoko eusocjalne (rodzaj pszczo-
ła – Apis l.). W pierwszej grupie rozwój gniazda zaczyna się od stadium 
samotnego (tzn. zapłodniona w  poprzednim roku samica trzmiela 
samotnie zaczyna budowę gniazda) przez podspołeczne (opiekuje się 
larwami) do właściwie społecznego (gdzie samicy towarzyszą robotni-
ce). U wysoko rozwiniętych pszczół właściwie społecznych zakładanie 
gniazda rozpoczyna się zawsze od poziomu właściwie społecznego.

IV.  Wykaz I CHarakteryStyka 
StWIerDzONyCH gatuNkóW 

rodzina lepiarkowate – Colletidae
rodzaj Samotka – Hylaeus Fabricius, 1793

Hylaeus angustatus (schenck, 1861)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920), 
żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu maja i czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Wybiera tereny piaszczyste, zasiedla ubogie mu-
rawy, piaskownie i żwirownie, siedliska ruderalne, obrzeża lasów i za-
krzewienia.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwiaty 
Cerastium arvense l., Daucus carota l., Heracleum sphondylium l., Jasione 
montana l., Potentilla spp., Reseda spp., Rubus spp., Sedum acre l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w opuszczonych korytarzach chrząszczy żerujących w martwym drew-
nie, a także w suchych łodygach roślin (głównie w Verbascum spp., 
i Cirsium spp.) i w opuszczonych galasach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus annulatus (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1988), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), tatry, zakopane 
(Dylewska 1991a), żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: nie ma ściśle określonych upodobań siedlisko-
wych. spotykany jest w świetlistych lasach, na obrzeżach lasów i siedli-
skach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwia-
ty Ranunculus spp., Hypericum perforatum l., Rubus spp., Potentilla spp., 
Echium vulgare l., Jasione montana l., Cichorium intybus l., Leontodon spp.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniaz-
da głównie w łodygach roślin, ale także w opuszczonych korytarzach 
chrząszczy w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus brevicornis nylander, 1852
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wiśniowski 
2003), Kraków (łoziński 1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: nie ma ściśle określonych preferencji siedlisko-
wych. spotykany jest na słonecznych obrzeżach lasów, kwiecistych łą-
kach, siedliskach ruderalnych. 
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwit-
nące Achillea millefolium l., Armeria maritima (mill.) Willd., Daucus 
carota l., Heracleum sphondylium l., Jasione montana l., Pimpinella 
saxifraga l., Potentilla recta l., Trifolium repens l., Sedum acre l. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w suchych łodygach roślin (bardzo często w Rubus spp.), a także w opusz-
czonych korytarzach chrząszczy żerujących w martwym drewnie. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus cardioscapus cockerell, 1924
Miejsca stwierdzenia: Rodaki (celary 1999), ojców (celary i Wi-
śniowski 2003a), Karniowice (celary 1999), Bukowina tatrzańska, 
tatry, zakopane (Dylewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: zasiedla tereny zalewowe oraz nadbrzeżne ob-
szary cieków i zbiorników wodnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. 
kwiaty roślin z rodzin: asteraceae (Achillea millefolium l., Cichorium 
intybus l., Crepis biennis l. i Leontodon spp.), Rosaceae (Potentilla spp.) 
i Boraginace (Echium vulgare l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w pustych łodygach roślin oraz w starych żerach w martwym i mursze-
jącym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus communis nylander, 1852
Miejsca stwierdzenia: Golczowice, olkusz-Pomorzany (celary 2000), 
Pieskowa skała, Wola Kalinowska (Dylewska 1988), ojców (celary 
2000), ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkow-
ska (celary 1988), Kraków (celary 2000, moroń i in. 2008), rezer-
wat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja (celary 1998a), Ba-
bia Góra (Dylewska 1966, celary 1998a), lipnica mała (Dylewska 
1966), Galicowa Grapa koło Poronina, zakopane (Dylewska 1991a), 
sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
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Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: nie ma określonych upodobań siedliskowych. 
spotykany jest zarówno w suchych, jak i wilgotnych miejscach. Wy-
stępuje na obrzeżach lasów i zarośli, w piaskowniach oraz gliniankach 
i żwirowniach, na wałach przeciwpowodziowych i torowiskach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwiaty ro-
ślin z 12 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., Daucus carota l., 
Peucedanum spp.), asteraceae (Achillea millefolium l., Bellis prennis l., 
Cirsium spp., Hieracium pilosella l., Solidago gigantea ait., Tanacetum 
vulgare l.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), campanulaceae 
(Campanula spp., Jasione montana l.), crassulaceae (Sedum acre l.), 
ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), fabaceae (Trifolium campestre 
schreb. i  T. repens l.), Geraniaceae (Geranium sanguineum l.), 
Plantaginaceae (Linaria vulgaris (l.) mill.), Plumbaginaceae (Armeria 
maritima (mill.) Willd.), Resedaceae (Reseda spp.) i Rosaceae 
(Rubus spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w suchych łodygach roślin, a także w opuszczonych galasach i koryta-
rzach w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus confusus nylander, 1852
Miejsca stwierdzenia: Rodaki (celary 2000), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 
1988), Dolina Kobylańska (celary 2000), Kraków (Śnieżek 1910, 
łoziński 1920, moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak 
i in. 1998), maków Podhalański (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra 
(Dylewska 1966; celary 1998a), tatry (Dylewska 1991a), Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963), żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek mający częściowo dwa pokolenia, którego osobniki 
dorosłe latają od maja do początku (czasami połowy) września.
Preferowane siedliska: Gatunek wykazujący inklinację do siedlisk le-
śnych, występujący na polanach, obrzeżach lasów, przy zaroślach, ale 
również w piaskowniach, żwirowniach i gliniankach, wałach przeciw-
powodziowych i torowiskach.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnące 
rośliny z 5 rodzin: asteraceae (Achillea millefolium l., Hieracium spp. 
i Solidago gigantea ait.), campanulaceae (Campanula rapunculoides l., 
Jasione montana l.), fabaceae (Melilotus alba medik), Resedaceae 
(Reseda lutea l.) i Rosaceae (Potentilla spp., Rosa spp., Rubus spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w łodygach roślin, a także w opuszczonych galasach i korytarzach wy-
gryzionych przez chrząszcze w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus cornutus curtis, 1831
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (celary i Wiśniow-
ski 2003a). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: zamieszkuje suche i ciepłe miejsca, takie jak: 
nasłonecznione obrzeża lasów i kwieciste łąki, wały przeciwpowodzio-
we, nasypy kolejowe, siedliska ruderalne oraz  piaskownie i glinianki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwia-
ty Berteroa incana (l.) Dc., Cardaria draba (l.) Desv., Eryngium 
campestre l. i E. planum l., Aegopodium podagraria l., Daucus carota l., 
Euphorbia spp., Achillea millefolium l., Solidago gigantea ait., a niekie-
dy również Isatis tinctoria l. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniaz-
da w  łodygach bylic (Artemisia spp.), jeżyn (Rubus spp.), szczawiu 
(Rumex spp.) i szałwii (Salvia spp.) oraz opuszczonych galasach na mi-
kołajkach (Eryngium planum l. i E. campestre l.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus difformis (eversmann, 1852)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dylew-
ska 1988), Dolina Będkowska (celary 1988), Dolina Kobylańska (celary 
2000), Kraków (łoziński 1920, moroń i in. 2008), mszana Dolna, Po-
ręba Wielka (Śnieżek 1910), zawoja (Dylewska 1966), sromowce niżne, 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Głęboka (Banaszak 1988). 
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Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany głównie z siedliskami leśny-
mi, występujący na polanach, obrzeżach lasów, przy zaroślach i w świe-
tlistych lasach i parkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwit-
nące Adenostyles alliariae (Gouan) a. Kern., Armeria maritima (mill.) 
Willd., Campanula spp., Echium vulgare l., Eryngium campestre l., 
Jasione montana l., Rubus spp., Salvia spp., Scrophularia nodosa l., 
Sedum spp., Solidago gigantea ait., Stachys spp., Trifolium repens l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zasiedlają opuszczo-
ne gniazda innych błonkówek w glinianych ścianach, ale też zakładają 
gniazda w łodygach roślin i starych żerach ksylofagicznych chrząszczy 
w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus dilatatus (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Klucze, Jaroszowiec (celary 2000), ojcowski 
Park narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1988), 
Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), szczyrzyc, Rytro (Bana-
szak 1988), żegiestów (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek psammofilny (związany z terenami 
piaszczystymi), występujący w piaszczystych borach i na ich obrzeżach, 
na wydmach śródlądowych i siedliskach ruderalnych oraz w piaskow-
niach i na nieużytkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwia-
ty przedstawicieli 10 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., 
Heracleum sphondylium l.), asteraceae (Achillea millefolium l., Centaurea 
spp., Hieracium pilosella l., Tanacetum vulgare l., Taraxacum  spp.), 
Boraginaceae (Echium vulgare l.), Brassicaceae (Berteroa incana (l.) 
Dc.), campanulaceae (Jasione montana l.), crassulaceae (Sedum 
acre l.), fabaceae (Trifolium repens l. i T. campestre schreb.), lamiaceae 
(Origanum vulgare l.), Plantaginaceae (Veronica spicata l.) i Rosaceae 
(Potentilla spp.). 
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w łodygach roślin (np. jeżyn – Rubus spp., bylic – Artemisia spp. i szcza-
wiu – Rumex spp.) oraz w starych żerach ksylofagicznych chrząszczy 
w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus gibbus saunders, 1850
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Wiśniowski 2007), Bukowina tatrzańska (Dylewska 
1991a).
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu (prawdopodobnie częściowo 
dwupokoleniowy), którego osobniki dorosłe latają od czerwca do po-
łowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami piaszczystymi 
(psammofilny), występujący w suchych i ciepłych miejscach takich jak: 
obrzeża lasów, nieużytki i siedliska ruderalne, wały przeciwpowodzio-
we, piaskownie, torowiska. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwiaty 
roślin z 8 rodzin: astrowatych (Achillea millefolium l., Cirsium spp., 
Hieracium spp., Solidago gigantea ait., Tanacetum vulgare l.), bobowa-
tych (Melilotus alba medik), dzwonkowatych (Jasione montana l.), gru-
boszowatych (Sedum acre l.), jasnotowatych (Salvia spp.), ogóreczniko-
watych (Echium vulgare l.), różowatych (Rubus spp., Potentilla spp.), 
selerowatych (Daucus carota l., Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda w su-
chych łodygach ziołorośli, szczególnie jeżyn – Rubus spp. oraz w opusz-
czonych korytarzach ksylofagicznych chrząszczy w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus gracilicornis (morawitz, 1867)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany jest głównie z terenami wil-
gotnymi, spotykany jest na polanach i w lasach oraz na ich obrzeżach, 
wśród zakrzewień śródpolnych, na siedliskach ruderalnych i nasypach 
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kolejowych, jednak przede wszystkim występuje w trzcinowiskach oraz 
na mokrych łąkach i terenach zabagnionych. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwit-
nące Barbarea vulgaris R. Br., Glechoma hederacea l., Potentilla spp. 
i Veronica spp.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w suchych łodygach ziołorośli (szczególnie jeżyn – Rubus spp., ostów – 
Carduus spp., popłochu pospolitego – Onopordon acanthium l. i tawu-
ły wierzbolistnej – Spiraea salicifolia l.) oraz w opuszczonych galasach 
trzcinowych wywoływanych przez Lipara lucens meigen. czasami za-
siedlane są opuszczone gniazda Pemphredon lugubris (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus gredleri förster, 1850
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Karniowice (celary 1999). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany jest z terenami nieco wilgot-
nymi, występuje na polanach i w świetlistych lasach oraz na ich obrze-
żach, wśród zakrzewień śródpolnych, na nieużytkach i siedliskach rude-
ralnych, na torowiskach i wałach przeciwpowodziowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. 
kwitnące rośliny z 4 rodzin: apiaceae (Daucus carota l. i Peucedanum 
cervaria (l.) lapeyr), asteraceae (Achillea millefolium l.), Resedaceae 
(Reseda lutea l.) i Rosaceae (Potentilla argentea l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w łodygach jeżyn – Rubus spp. oraz w wolnych przestrzeniach drewnia-
nych ścian i belek.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus hyalinatus smith, 1842
Miejsca stwierdzenia: olkusz-Pomorzany (celary 2000), Pieskowa 
skała, ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), ojców, murownia 
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(celary 2000), Dolina Będkowska (celary 1988), Kraków (łoziński 
1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra (Dy-
lewska 1966; celary 1998a), zakopane (Dylewska 1991a), Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: nie ma ściśle określonych upodobań siedlisko-
wych. spotykany jest na nasłonecznionych obrzeżach lasów, kwiecistych 
łąkach i użytkach zielonych, przy zaroślach śródpolnych, piaskowniach 
oraz gliniankach i żwirowniach, na nieużytkach i siedliskach ruderal-
nych, torowiskach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnące ro-
śliny z 8 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., Daucus carota l.), 
asteraceae (Achillea millefolium l., Anthemis tinctoria l., Bellis perennis l., 
Hieracium spp., Leontodon spp., Matricaria chamomilla l., Cirsium spp., 
Tanacetum vulgare l.), Brassicaceae (Berteroa incana (l.) Dc., Sinapis 
arvensis l., Sisymbrium spp.), campanulaceae (Jasione montana l.), 
crassulaceae (Sedum acre l.), fabaceae (Coronilla varia l.), Resedaceae 
(Reseda lutea l.), Rosaceae (Rubus spp., Potentilla anserina l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
we wszystkich możliwych miejscach, mianowicie w wolnych przestrze-
niach piaskowych oraz lessowych i glinianych ścian, w pęknięciach 
ścian i zaprawy, w opuszczonych gniazdach os grzebiących z rodzaju 
Trypoxylon, w łodygach jeżyn (Rubus spp.) i w starych żerach chrząszczy 
ksylofagicznych.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus leptocephalus (morawitz, 1870)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 1999).
Pojaw: Gatunek o częściowo dwóch pokoleniach, którego osobniki do-
rosłe latają od przełomu maja i czerwca do przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany na obrzeżach lasów, wokół za-
rośli śródpolnych, w parkach oraz na nieużytkach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwia-
ty przedstawicieli 7 rodzin: apiaceae (Angelica sylvestris l., Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota l., Peucedanum cervaria (l.) 
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lapeyr.), asteraceae (Anthemis tinctoria l., Solidago gigantea ait.), 
Brassicaceae (Brassica rapa l.), campanulaceae (Jasione montana  l.), 
fabaceae (Melilotus alba medik), Resedaceae (Reseda lutea l.) i Rosaceae 
(Rubus spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w łodygach jeżyn (Rubus spp.), w opuszczonych gniazdach os grzebią-
cych z rodzaju Diodontus curt. i pszczół z rodzaju Lasioglossum curt. 
oraz w starych kokonach Megachile rotundata (fabr.), czasami także 
w starych żerach ksylofagicznych chrząszczy. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus nigritus (fabricius, 1798)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała (Dylewska 1988), Kraków (ce-
lary 2000; moroń i in. 2008), mszana Dolna (Śnieżek 1910), Pieni-
ny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedlający ubogie murawy, wały 
przeciwpowodziowe, nieużytki i siedliska ruderalne, piaskownie oraz 
glinianki i żwirownie.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z kwitnącymi 
roślinami z rodziny asteraceae, odwiedzający Achillea millefolium  l., 
Anthemis tinctoria l., Centaurea scabiosa l., Leucanthemum vulgare lam., 
Solidago canadensis l., Tanacetum vulgare l., Tripleurospermum 
maritimum (l.) W. D. J. Koch. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w osuwiskach ziemnych i stromych ściankach oraz w dziurach w za-
prawie i innych różnych pustych przestrzeniach (np. w szczelinach skal-
nych, a także w szczelinach w ścianach i murach). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hylaeus paulus Bridwell, 1919
Miejsca stwierdzenia: Bolesław (celary 1999), osicze, cianowice-
-miotełka (celary i Wiśniowski 2001), Kraków (moroń i in. 2008).
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występujący na nasłonecznio-
nych obrzeżach lasów i zarośli oraz murawach skąpo porośniętych 
roślinnością.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnących 
przedstawicieli 6 rodzin: asteraceae (Achillea millefolium l.), Brassicaceae 
(Barbarea vulgaris R. Br.), crassulaceae (Sedum acre  l.), lamiaceae 
(Glechoma hederacea l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys  l. 
i V. spicata l.) i Rosaceae (Potentilla spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w  szczelinach i wolnych przestrzeniach drewnianych ścian i belek oraz 
w łodygach jeżyn (Rubus l.), ostów i ostrożeni (Carduus l. i Cirsium mill.), 
pokrzyw (Urtica l.) i słoneczników (Helianthus tuberosum l.). 
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus pfankuchi (alfken, 1919)
Miejsca stwierdzenia: skawina (celary i Wiśniowski 2003a). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od końca maja do połowy sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występujący w trzcinowiskach (szuwa-
rach), na terenach bagnistych, nadrzecznych oraz podmokłych i wilgot-
nych łąkach, a także nad brzegami cieków i zbiorników wodnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwiaty ro-
ślin z 4 rodzin: apiaceae, asteraceae, Ranunculaceae (Ranunculus spp.) 
i Rosaceae. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w trzcinach (Phragmites australis (cav.) trin. ex steud.), prawdopo-
dobnie również w opuszczonych galasach Lipara lucens meigen.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus pictipes nylander, 1852
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1988), Kraków 
(celary 2000).
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy czerwca do połowy sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występujący nad brzegami rzek i na 
obrzeżach lasów, na nieużytkach i siedliskach ruderalnych, w kamienio-
łomach i gliniankach oraz na torowiskach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwiaty 
roślin z 9 rodzin: amarylidaceae (Allium cepa l.), apiaceae (Angelica 
sylvestris l., Daucus carota l., Eryngium spp., Heracleum sphondylium l., 
Pimpinella saxifraga l.), asteraceae (Achillea millefolium  l., 
Leucanthemum vulgare  lam., Senecio spp., Tripleurospermum 
maritimum  (l.) W. D. J. Koch), Boraginaceae (Echium vulgare l.), 
Brassicaceae (Barbarea vulgaris R. Br.), campanulaceae (Jasione 
montana  l.), crassulaceae (Sedum acre l.), Resedaceae (Reseda 
luteola l.) i Rosaceae (Potentilla spp., Rubus spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w łodygach roślin (szczególnie jeżyn – Rubus spp.), w martwym drew-
nie (w opuszczonych żerach ksylofagicznych chrząszczy), w ziemnych 
jamach, w spoinach murów i w opuszczonych gniazdach błonkówek. 
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus punctatus Brullé, 1842
Miejsca stwierdzenia: Kraków (noskiewicz 1959). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od początku czerwca do połowy sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyjący w suchych i ciepłych miejscach, 
występujący w nasłonecznionych obrzeżach lasów i siedliskach ruderal-
nych oraz terenach zabudowanych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitną-
ce rośliny z 6 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., Angelica 
sylvestris l., Daucus carota l., Eryngium campestre l. i E. planum l., 
Pastinaca sativa l.). asteraceae (Leucanthemum vulgare lam., 
Solidago spp.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), Brassicaceae (Cardaria 
draba  (l.)  Desv., Sisymbrium spp., Rorippa spp.), crassulaceae 
(Sedum spp.) i Resedaceae (Reseda lutea l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w różnych wolnych jamach i przestrzeniach. 
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Hylaeus punctulatissimus smith, 1842
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Kraków (Wierzejski 1874, łoziński 1920, moroń i in. 2008). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od początku czerwca do przełomu lipca i sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyjący w suchych i ciepłych miej-
scach, występuje na wydmach śródlądowych, w biotopach stepowych, 
suchych murawach, torowiskach, w miejskich i wiejskich ogródkach 
warzywnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, ściśle związany z kwiata-
mi czosnku (Allium spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w różnych dostępnych pustych jamach, często w opuszczonych żerowi-
skach ksylofagicznych chrząszczy w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus rinki (Gorski, 1852)
Miejsca stwierdzenia: Karniowice (celary 1999). 
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od początku czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyjący na leśnych polanach i duktach 
oraz na obrzeżach lasów, a także w zaroślach i na wałach przeciwpowo-
dziowych oraz przy brzegach wód.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwiaty ro-
ślin z 3 rodzin: apiaceae (Angelica archangelica l., Daucus carota  l. 
i  Heracleum sphondylium l.), asteraceae (Cirsium spp., Solidago 
gigantea ait.) i Rosaceae (Potentilla spp. i Rubus spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w łodygach jeżyn i malin (Rubus spp.).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Hylaeus signatus (Panzer, 1798)
Miejsca stwierdzenia: Jaroszowiec (celary 2000), ojcowski Park 
narodowy (Wiśniowski 2007), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920).
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Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od początku czerwca do końca sierpnia (czasami do początku września).
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla nieużytki i siedliska ruderal-
ne, miedze oraz wały przeciwpowodziowe i torowiska, występuje także 
w piaskowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek silnie oligolektyczny, związany wyłącz-
nie z kwiatami rezed (Reseda lutea l. i R. luteola l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zasiedlają puste prze-
strzenie w martwym drewnie (stare żery chrząszczy), w ziemi i w ścia-
nach, w zdrewniałych i zielnych łodygach roślin, w szczelinach murów 
(w ubytkach zaprawy), a także opuszczone gniazda innych błonkówek.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus sinuatus (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: olkusz-Pomorzany, skała, ojców, murownia 
(celary 2000), Kraków (łoziński 1920; celary 2000), zawoja (Dy-
lewska 1966), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Bana-
szak 1988), żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od końca czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z siedliskami leśnymi, wy-
stępuje głównie na leśnych polanach i duktach oraz na obrzeżach lasów 
i  zarośli śródpolnych, czasami także w maliniakach i trzcinowiskach 
oraz w siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwia-
ty roślin z 5 rodzin: apiaceae (Angelica sylvestris l., Daucus carota l., 
Eryngium campestre l., Petroselinum crispum (mill.) a. W. Hill, 
Pimpinella saxifraga l.), asteraceae (Achillea millefolium l., Cirsium 
arvense (l.) scop., Tanacetum vulgare l.), campanulaceae (Jasione 
montana l.), Ranunculaceae (Caltha palustris l.), Resedaceae (Reseda 
lutea l. i R. luteola l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zasiedlają puste prze-
strzenie w martwym drewnie (stare żery chrząszczy) oraz w zdrewnia-
łych i zielnych łodygach roślin.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Hylaeus styriacus förster, 1871
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (celary i Wiśniow-
ski 2001).  
Pojaw: Gatunek o jednym pokoleniu, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z siedliskami leśnymi, żyje 
na polanach i przecinkach leśnych, obrzeżach lasów i zarośli, a także 
w siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwiaty ro-
ślin z 8 rodzin: amarylidaceae (Allium spp.), apiaceae (Aegopodium 
podagraria l., Anethum graveolens l., Anthriscus spp., Daucus carota l., 
Eryngium campestre l., Heracleum sphondylium l., Petroselinum crispum 
(mill.) a. W. Hill, Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.), asteraceae 
(Carlina spp., Matricaria chamomilla l., Chrysanthemum spp., 
Crepis spp.), Brassicaceae (Sinapis arvensis l.), crassulaceae (Sedum spp.), 
euphorbiaceae (Euphorbia spp.), Plumbaginaceae (Armeria maritima 
(mill.) Willd.) i Rosaceae (Rubus spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zasiedlają puste 
przestrzenie w drewnianych ścianach i belkach (stare żery ksylofagicz-
nych chrząszczy) oraz w łodygach jeżyn (Rubus spp.), ostów i ostrożeni 
(Carduus spp. i Cirsium spp.), a także pokrzyw (Urtica dioica l.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hylaeus variegatus (fabricius, 1798)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Poręba Wielka 
(Śnieżek, 1910). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do połowy (czasami do końca) września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z ciepłymi i suchymi terena-
mi o piaszczystym podłożu, zasiedlający wydmy śródlądowe, piaszczyste 
nieużytki i siedliska ruderalne, piaskownie oraz glinianki i żwirownie, 
a także piaszczyste murawy ze skąpą szatą roślinną. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnących 
przedstawicieli 7 rodzin: apiaceae (Anthriscus spp., Daucus carota  l., 
Eryngium campestre l. i E. planum l., Heracleum sphondylium l., Selinum 
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carvifolia (l.) l., Silaum silaus (l.) schinz i thell.), asteraceae (Achillea 
millefolium l., Centaurea jacea l., Cirsium arvense (l.) scop. i  C.  vulgare 
(savi) ten., Erigeron annuus (l.) Pers., Leucanthemum vulgare lam., 
Solidago canadensis l., Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch), 
campanulaceae (Campanula spp., Jasione montana  l.), fabaceae, 
lamiaceae (Thymus serpyllum l. em. fr.), onagraceae (Epilobium 
angustifolium (l.) Holub) i Rosaceae (Filipendula ulmaria (l.) maxim., 
Potentilla spp. i Rubus spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zasiedlają opusz-
czone gniazda innych żądłówek (głównie pszczół smuklikowatych – 
Halictidae) usytuowanych w piaszczysto-gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj lepiarka – Colletes LatreiLLe, 1802
Colletes cunicularius (linnaeus, 1761)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), rezerwat „skoł-
czanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja, zubrzyca Górna (Dylewska 
1966), tatry (Dylewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca marca do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z ciepłymi i suchymi terena-
mi o piaszczystym podłożu, zasiedlający wydmy nadmorskie i śródlądo-
we, świetliste lasy, wały przeciwpowodziowe i nasypy kolejowe, piasz-
czyste nieużytki i siedliska ruderalne, piaskownie (czasami żwirownie), 
a także piaszczyste murawy ze skąpą szatą roślinną.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z wierzba-
mi (Salix spp.), obserwowany m.in. na kwiatostanach Salix aurita l., 
S. caprea l., S. cinerea l. i S. viminalis l.; czasami odwiedza także kwia-
ty Anemone pratensis l., Gagea lutea (l.) Ker Gawl., Scilla bifolia l., 
Potentilla arenaria Borkh. i P. neumanniana Rchb., Tussilago farfara l. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w piaszczystym (czasami także lessowym) podłożu, tworząc często bar-
dzo duże agregacje. Gniazda lokalizowane są głównie na terenach pła-
skich lub o niewielkim nachyleniu.    
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Colletes daviesanus smith, 1846
Miejsca stwierdzenia: Jaroszowiec, Rabsztyn, olkusz-Pomorzany (cela-
ry 2000), ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), Dolina Będ-
kowska (celary 1988), Kraków (łoziński 1920; celary 2000), re-
zerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zakopane (Śnieżek 1910), 
czorsztyn (szadziewski i in. 1973), Krynica zdrój (noskiewicz 1958).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z ciepłymi i suchymi tere-
nami o piaszczystym lub piaszczysto-gliniastym (rzadziej lessowym) 
podłożu, zasiedlający piaskownie oraz glinianki i żwirownie, siedliska 
ruderalne, a także ścianki z piaskowca i lessu.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z kwitną-
cymi przedstawicielami asteraceae, odwiedza m.in. kwiaty Achillea 
millefolium l., Anthemis tinctoria l., Centaurea spp., Conyza canadensis (l.) 
cronquist, Erigeron annuus (l.) Pers., Helichrysum arenarium (l.) 
moench, Leontodon autumnalis l. i L. hispidus l., Senecio jacobaea l., 
Tanacetum vulgare l., Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch; 
sporadycznie odwiedza również Armeria maritima (mill.) Willd. 
i Thymus serpyllum l. em. fr.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą mniejsze lub 
większe agregacje gniazd, zakładając je najczęściej w stromych ścian-
kach piaskowych i lessowych bądź piaskowcowych. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Colletes fodiens (Geoffroy in fourcroy, 1785)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (łoziński 
1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z ciepłymi i suchymi terena-
mi o piaszczystym, piaszczysto-gliniastym lub lessowym podłożu, za-
siedlający piaskownie, wały przeciwpowodziowe, nieużytki i siedliska 
ruderalne na obszarach piaszczystych i lessowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z kwitnącymi ro-
ślinami należącymi do rodziny asteraceae, notowany m.in. na kwiatach 
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Achillea millefolium l., Anthemis tinctoria l., Erigeron annuus (l.) Pers., 
Helichrysum arenarium (l.) moench, Inula ensifolia l., Leontodon 
autumnalis l. i L. hispidus l., Senecio jacobaea l., Tanacetum vulgare l., 
Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch, ponadto sporadycz-
nie obserwowany na kwiatach Melilotus spp. i Trifolium spp. (fabaceae).  
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w skąpo pokrytym roślinnością piaszczystym lub lessowym gruncie.
Stan zagrożenia: gatunek nie zagrożony.

Colletes similis schenck, 1853
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
ojców (celary 2000).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu czerwca i lipca do początku września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z ciepłymi i suchymi tere-
nami o piaszczystym lub piaszczysto-gliniastym podłożu, zasiedlający 
murawy skąpo pokryte roślinnością, piaskownie i glinianki, wały prze-
ciwpowodziowe i siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z kwiatami roślin 
z rodziny asteraceae, odwiedza m.in. kwitnące Achillea millefolium  l., 
Anthemis tinctoria l., Erigeron annuus (l.) Pers., Inula ensifolia l., 
Leucanthemum vulgare lam., Linosyris vulgaris cass., Tanacetum vulgare l., 
Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch, ponadto sporadycznie 
obserwowany na kwiatach Medicago spp. i Trifolium spp. (fabaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w stromych ściankach lub na płaskich terenach o piaszczystym podłożu, 
pokrytych skąpą roślinnością.
Stan zagrożenia: gatunek nie zgrożony.

Colletes succinctus (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Klucze (celary 2000). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku sierpnia do drugiej połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z ciepłymi i suchymi terena-
mi o piaszczystym podłożu, zasiedlający polany i obrzeża świetlistych 
borów, piaszczyste wrzosowiska, wydmy śrólądowe i stare piaskownie.



Rodzina Pszczolinkowate – andrenidae30

rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny ściśle związany z kwiata-
mi wrzosu – Calluna vulgaris (l.) Hull.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda na 
skąpo porośniętych roślinnością piaszczystych terenach. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzina pSzCzolinkowate – andrenidae
rodzaj pszczolinka – Andrena Fabricius, 1775

Andrena agilissima (scopoli, 1770)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków, Dąbrowa tarnowska, Roztoka koło zakliczyna, czchów, 
łącko, Gołkowice koło starego sącza, zabrzeż, Barcice, tylmanowa, 
Krościenko, Piwniczna zdrój (Dylewska i zabłocki 1972), Krościen-
ko, sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z ciepłymi i suchymi sie-
dliskami, występuje na suchych łąkach, na obrzeżach lasów i zarośli, 
w  ogrodach, na wałach przeciwpowodziowych, w piaskowniach oraz 
żwirowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny ściśle związany z kwiatami 
roślin kapustowatych (Brassicaceae), odwiedza m.in. Barbarea vulgaris 
R. Br., Brassica napus l. i B. rapa l., Erysimum spp.; poza tym sporadycz-
nie obserwowany także na Reseda lutea l., Ribes spp. i Taraxacum spp.
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie gromadny, którego samice 
zakładając gniazda często tworzą mniejsze lub większe agregacje. Gniaz-
da lokalizowane są w piaszczystych lub gliniastych (czasami lessowych) 
ściankach, a także w szczelinach murów i skał.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Andrena alfkenella Perkins, 1914
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), Do-
lina Będkowska (celary 1991a), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), 
czorsztyn, Krościenko, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
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Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na ciepłych i suchych łąkach 
oraz obrzeżach lasów, a także w siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwia-
ty przedstawicieli 6 rodzin: apiaceae (Angelica sylvestris l., Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota l., Pastinaca sativa l.), asteraceae 
(Hieracium  spp.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), Brassicaceae 
(Brassica napus l. i B. rapa l., Capsella bursa-pastoris (l.) medik, 
Cardamine pratensis l., Cardaria draba (l.) Desv., Thlaspi arvense l.), 
Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.) i Rosaceae (Bellis perennis l., 
Fragaria vesca l. i F. viridis Duchesne, Potentilla spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena apicata smith, 1847
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Babia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), zubrzyca Górna (Dy-
lewska 1966), tatry, zakopane (Dylewska 1991a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca marca do połowy (czasami do końca) maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w świetlistych lasach oraz na ich 
obrzeżach, na polanach i przecinkach leśnych, drogach i w piaskowniach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z wierzba-
mi (Salix spp.), obserwowany m.in. na kwiatostanach Salix aurita l., 
S. caprea l., S. cinerea l. i S. fragilis l. i S. alba l.; czasami odwiedza 
także kwiaty Taraxacum officinale f. H. Wigg. i Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w piaszczystej glebie, najczęściej u podnóża piaszczystych obrywów oraz 
w mniej lub bardziej ubitych piaszczystych ścieżkach i dróżkach, a także 
w piaszczystych nasypach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena argentata smith, 1844
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Dylewska i zabłocki 1972), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998). 
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Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do końca sierpnia (czasami początku 
września).
Preferowane siedliska: Gatunek psammofilny (ściśle związany z piasz-
czystym podłożem), występuje na wydmach śródlądowych i w piaskow-
niach oraz w innych piaszczystych miejscach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwia-
ty przedstawicieli 10 rodzin: apiaceae (Daucus carota l., Eryngium 
campestre l., Falcaria vulgaris Bernh., Heracleum sphondylium l.), 
asteraceae (Cirsium spp., Hieracium pilosella l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg., Tussilago farfara l.), Brassicaceae (Berteroa incana (l.) Dc., 
Brassica napus l., Sinapis arvensis l.), caprifoliaceae (Succisa pratensis 
moench), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull.), lamiaceae (Thymus 
serpyllum l. em. fr.), Polygonaceae (Polygonum spp.), Ranunculaceae 
(Ranunculus spp.), Rosaceae (Crataegus laevigata (Poir.) Dc., Potentilla 
neumanniana Rchb., Prunus spinosa l., P. domestica l.), salicaceae 
(Salix spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w mniej lub bardziej ubitym piaszczystym gruncie, lokalizując je naj-
częściej w piaszczystych drogach i na obrzeżach lasów, tworząc mniejsze 
lub większe agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena barbilabris (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Wiśniowski 2007), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), sromowce niżne, Pieniny (Dy-
lewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyjący na terenach piaszczystych, zasie-
dla piaskownie i żwirownie oraz polany i obrzeża lasów, a także siedliska 
ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwia-
ty przedstawicieli 17 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria  l., 
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Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Chaerophyllum temulum l., Heracleum 
sphondylium l.), asteraceae (Crepis biennis l., Hypochoeris radicata l., 
Petasites albus (l.) Gaertn., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
Berberidaceae (Berberis vulgaris l.), Brassicaceae (Brassica napus l., 
Sinapis alba l. i S. arvensis l.), campanulaceae (Jasione montana l.), 
cornaceae (Cornus sanguinea l.), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), 
fagaceae (Quercus robur l.), fabaceae (Lotus corniculatus l.), lamiaceae 
(Salvia pratensis l.), oleaceae (Ligustrum vulgare l.), Plantaginaceae 
(Veronica chamaedrys l.), Ranunculaceae (Ranunculus bulbosus  l.), 
Rhamnaceae (Frangula alnus mill., Rhamnus catharticus  l.), 
Rosaceae (Cerasus avium  (l.) moench, Crataegus laevigata (Poir.) 
Dc., C. monogyna Jacq., Potentilla spp., Rosa canina l., Rubus spp., 
Sorbus spp., Spiraea spp.), salicaceae (Salix purpurea l.), sapindaceae 
(Acer campestre l. i A. pseudoplatanus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
u podnóża piaszczystych obrywów i na wydmach śródlądowych, a także 
w piaszczystej glebie na drogach i obrzeżach lasów oraz na polanach 
i brzegach rzek, tworząc niewielkie agregacje. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena bicolor fabricius, 1775
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezer-
wat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Bochnia (Śnieżek 1910), 
zawoja (celary 1998a), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 
1998a), lipnica mała, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Bukowina 
tatrzańska, Galicowa Grapa koło Poronina, Kościelisko-Kiry, tatry, 
zakopane (Dylewska 1991a), czorsztyn, niedzica, Krościenko, sro-
mowce niżne, sromowce Średnie, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od końca marca do połowy maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlający wszystkie 
możliwe biotopy, takie jak świetliste lasy i ich obrzeża, zarośla, różne 
typy łąk, wały przeciwpowodziowe, piaskownie oraz żwirownie i gli-
nianki, siedliska ruderalne, a także ogrody i parki.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwiaty roślin 
należących do następujących 20 rodzin: asparagaceae (Ornithogalum 
umbellatum l., Scilla bifolia l.), asteraceae (Crepis capillaris (l.) Wallr., 
Hypochoeris radicata l., Leontodon autumnalis l., Petasites  spp., Taraxacum 
officinale f.  H.  Wigg., Tussilago farfara l.), Boraginaceae (Echium 
vulgare l., Pulmonaria officinalis l.), Brassicaceae (Arabis spp., Berteroa 
incana (l.)  Dc., Brassica napus l., Capsella bursa-pastoris  (l.) med., 
Cardamine spp., Sinapis arvensis  l.), campanulaceae (Campanula 
glomerata l., C. persicifolia l., C.  rapunculoides l., C.  rapunculus  l., 
C. rotundifolia l., C. trachelium l., Jasione montana l.), caryophyllaceae 
(Lychnis flos-cuculi  l.), convolvulaceae (Convolvulus arvensis l.), 
cucurbitaceae (Bryonia dioica Jacq.), ericaceae (Vaccinium myrtillus l.), 
Geraniaceae (Geranium robertianum l. i G. sylvaticum l.), Hypericaceae 
(Hypericum perforatum l.), lamiaceae (Ballota nigra l., Thymus  spp.), 
liliaceae (Gagea lutea (l.) Ker Gawl.), malvaceae (Malva spp.), 
Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Primulaceae (Primula 
vulgaris  Huds. i P. elatior (l.) Hill), Ranunculaceae (Ficaria verna 
Huds., Ranunculus acris l.), Resedaceae (Reseda lutea l.), Rosaceae 
(Crataegus laevigata (Poir.) Dc., Potentilla erecta (l.) Raeusch., 
P.  neumanniana  Rchb., Prunus domestica l., P. spinosa  l., Rosa 
canina  l., Rubus fruticosus l., Spiraea salicifolia l.), salicaceae (Salix 
caprea l., S. purpurea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, gnieżdżący się pojedynczo, które-
go samice zakładają gniazda w odsłoniętych miejscach takich jak drogi 
i obrzeża lasów oraz polany, zbocza, miedze i ugory.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena bimaculata (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Ujście Jezuickie, Dąbrowa tarnowska, Roztoka koło zakliczyna, melsz-
tyn, czchów, łącko, Barcice, Huba, Krościenko, Pieniny, Piwniczna 
zdrój, zubrzyk, żegiestów, leluchów (Dylewska i zabłocki 1972).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od początku kwietnia do końca maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występujący na terenach piaszczystych, 
m.in. w piaskowniach i na ugorach.
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rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, notowana na kwia-
tach roślin należących do 10 rodzin: amaryllidaceae (Allium cepa  l.), 
asteraceae (Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.), 
Brassicaceae (Brassica napus l., Sinapis arvensis l., Sisymbrium 
officinale (l.) scop.), campanulaceae (Jasione montana l.), caprifoliaceae 
(Succisa pratensis moench), malvaceae (Tilia spp.), Resedaceae (Reseda 
lutea l.), Rhamnaceae (Rhamnus spp.), Rosaceae (Potentilla spp., Prunus 
spinosa l., Rubus fruticosus l., Spiraea spp.) i salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w gruncie nie tworząc agregacji.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Andrena carantonica Pérez, 1902
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Krzeszowice (Śnieżek 1910), 
Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja (Dylewska 1966; celary 
1998a), sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku kwietnia do końca maja (czasami do początku czerwca).
Preferowane siedliska: Gatunek występujący m.in. na suchych łąkach 
i  murawach, wałach przeciwpowodziowych, skrajach lasów, wokół 
śródpolnych zarośli, w piaskowniach, parkach oraz sadach i ogrodach.  
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnące 
rośliny z 13 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., Chaerophyllum 
temulum l., Heracleum sphondylium l.). asteraceae (Spiraea spp., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Berberidaceae (Berberis vulgaris l.), 
Brassicaceae (Brassica napus l.), cornaceae (Cornus sanguinea l.), 
ericaceae (Vaccinium myrtillus l.), fagaceae (Quercus robur l.), 
Grossulariaceae (Ribes uva-crispa l.), Ranunculaceae (Ranunculus 
bulbosus l.), Rhamnaceae (Rhamnus catharticus l.), Rosaceae 
(Cerasus avium (l.) moench, c. vulgaris mill.,  Crataegus laevigata 
(Poir.) Dc., C. monogyna Jacq., Prunus spinosa l., Pyrus communis  l., 
Potentilla spp., Rosa canina l., Rubus spp.), salicaceae (Salix caprea l.), 
sapindaceae (Acer campestre l. i A. pseudoplatanus l.). 
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gniazdowanie: Gatunek gromadny, którego samice najczęściej zakła-
dają gniazda w gliniastej ziemi, na odsłoniętych lub skąpo porośniętych 
obrzeżach lasów oraz łąk i pól. Gniazda nie tworzą agregacji. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena chrysopyga schenck, 1853
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
w maju i czerwcu (czasami na początku lipca).
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche miejsca, występując 
m.in. na suchych łąkach i murawach, a także na miedzach oraz wałach 
przeciwpowodziowych i nasypach kolejowych.  
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnące 
rośliny należące do 9 rodzin. zbiera pyłek z kwiatów przedstawicieli: 
apiaceae (Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Heracleum sphondylium l.), 
asteraceae (Achillea millefolium l., Hieracium pilosella l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg., Trapogon pratensis l.), Brassicaceae (Brassica spp., 
Raphanus raphanistrum l., Sinapis arvensis l.), campanulaceae 
(Campanula patula l.), fabaceae (Trifolium pratense l., Vicia sepium l.), 
Geraniaceae (Geranium spp.), lamiaceae (Thymus spp.), Ranunculaceae 
(Ranunculus acris l.) i Plantaginaceae (Plantago lanceolata l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w ziemi, na  miedzach i obrzeżach pól oraz na nasypach, tworząc małe 
agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena chrysosceles (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), zawoja (Dylewska 1966).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
w maju i czerwcu.
Preferowane siedliska: Gatunek wybiera suche i ciepłe łąki i murawy oraz 
obrzeża lasów i zarośli, ponadto występuje na wałach przeciwpowodzio-
wych i siedliskach ruderalnych oraz w parkach i ogrodach, a także w sadach.



37Rodzaj Pszczolinka – Andrena Fabricius, 1775

rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, zbierająca pyłek z kwia-
tów przedstawicieli 9 rodzin. odwiedza kwitnące: Acer campestre  l. 
(sapindaceae); Aegopodium podagraria l., Anthriscus sylvestris  (l.) 
Hoffm., Chaerophyllum temulum l., Eryngium campestre  l., 
Heracleum sphondylium l. (apiaceae); Taraxacum officinale f. H. Wigg. 
(asteraceae); Barbarea vulgaris R. Br., Brassica napus l. i B. rapa l., 
Cardamine pratensis l., Isatis tinctoria l., Sinapis alba l. (Brassicaceae); 
Helianthemum nummularium (l.) mill. (cistaceae); Cornus 
sanguinea  l. (cornaceae); Euphorbia spp. (euphorbiaceae); Lamium 
spp. (lamiaceae); Veronica teucrium l. (Plantaginaceae); Ranunculus 
acris l. i R. bulbosus l. (Ranunculaceae); Crataegus laevigata (Poir.) Dc., 
Fragaria vesca l. i F. viridis Duchesne, Potentilla neumanniana Rchb., 
Prunus spinosa l., Rosa canina l. (Rosaceae); Salix spp. (salicaceae).  
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w ziemi, na miedzach i obrzeżach pól oraz zarośli, takze na nasypach, 
czasami tworząc małe agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena cineraria (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (Śnieżek 
1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), Babia Góra (celary 2021), 
nowy targ (Śnieżek 1910), zakopane (Śnieżek 1910; Dylewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca marca do końca maja.
Preferowane siedliska: Gatunek lubiący przede wszytkim podłoże 
piaszczyste, ale nie stroniący od gliniastego; występuje na suchych łą-
kach i murawach oraz na obrzeżach lasów i zarośli, a także w piaskow-
niach oraz na wałach przeciwpowodziowych i w parkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwia-
tów przedstawicieli 7 rodzin: apiaceae (Chaerophyllum temulum l.,), 
asteraceae (Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.), 
Brassicaceae (Brassica napus l., Cardaria draba (l.) Desv., Sinapis alba l.), 
euphorbiaceae (Euphorbia cyparissias l.), Ranunculaceae (Ranunculus 
acris l.), Rosaceae (Prunus spinosa l., Rosa canina l.) i salicaceae (Salix 
aurita l., S. caprea l., S. purpurea l.).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w ziemi, najczęściej w glebach piaszczystych (znacznie rzadziej w gli-
niastych), lokalizując je na suchych łąkach i murawach oraz polanach 
i obrzeżach lasów, na wałach przeciwpowodziowych i w piaskowniach, 
a także w parkach i ogrodach, tworząc mniejsze lub większe agregacje 
(czasami liczące ponad 100 gniazd).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena clarkella (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), Babia Góra (Dylew-
ska 1966; celary 1998a), zubrzyca Górna (Dylewska 1966), tatry, 
zakopane (Dylewska 1991a), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy marca do połowy maja.
Preferowane siedliska: Gatunek lubiący siedliska leśne, występuje na 
polanach i duktach oraz na obrzeżach lasów i w parkach, czasami także 
w piaskowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Pszczolinka oligolektyczna, związana z wierzba-
mi, notowana na kwitnących: Salix aurita l., S. caprea l., S. cinerea l., 
S. purpurea l., S. repens l. i S. viminalis. odwiedza także czasami pdbiał 
pospolity (Tussilago farfara l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w piaszczystej ziemi, głównie na polanach i obrzeżach lasów, tworząc 
często małe i słabo skupione agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena coitana (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Wola Kalinowska, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (moroń 
i in. 2008), zawoja, Babia Góra, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Bu-
kowina tatrzańska, Kościelisko-Kiry, zakopane (Dylewska 1991a), tatry 
(Banaszak 1988; Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963), Rytro (Banaszak 1988), Krynica zdrój (noskiewicz 1958).
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Pojaw: Pszczolinka o jednym pokoleniu, której osobniki dorosłe latają 
od połowy lipca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z siedliskami leśnymi, wy-
stępuje w lasach i na ich obrzeżach, a także na leśnych polanach oraz 
drogach i przecinkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwiatów 
przedstawicieli 8 rodzin: apiaceae (Angelica sylvestris l., Daucus carota l., 
Heracleum sphondylium l.), asteraceae (Centaurea jacea l., C. scabiosa l., 
Cichorium intybus l., Cirsium vulgare (savi) ten., Crepis biennis  l., 
Leontodon autumnalis l.), campanulaceae (Campanula rotundifolia l. 
i C. trachelium l., Jasione montana  l.), caryophyllaceae (Dianthus 
carthusianorum l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), 
lamiaceae (Galeopsis spp., Mentha spp., Prunella vulgaris  l., Salvia 
nemorosa l., Stachys spp.), Rosaceae (Potentilla anserina l., Rubus spp.) 
i scrophulariaceae (Euphrasia rostkoviana Hayne). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą małe agre-
gacje ziemnych gniazd, zakładając je w całkowicie lub pół ocienionych 
miejscach.
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

Andrena combinata (christ, 1791)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920), Poręba 
Wielka (Śnieżek 1910), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i no-
skiewicz 1963).
Pojaw: Pszczolinka o jednym pokoleniu, której osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do końca czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera suche i ciepłe 
łąki lub ubogie murawy na zboczach o piaszczystym lub piaszczysto-
gliniastym (czasami lessowym) podłożu. 
rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, zbierająca pyłek 
z  kwiatów przedstawicieli 12 rodzin. odwiedza kwitnące: apiaceae 
(Aegopodium podagraria l., Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Heracleum 
sphondylium  l.), asteraceae (Achillea millefolium l.), Brassicaceae 
(Brassica napus l.), campanulaceae (Campanula spp.), cistaceae 
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(Helianthemum nummularium (l.) mill.), crassulaceae (Sedum 
acre l.), fabaceae (Onobrychis viciifolia scop., Trifolium montanum l.), 
Geraniaceae (Geranium spp.), Hypericaceae (Hypericum perforatum l.), 
Plantaginaceae (Plantago major l.), Ranunculaceae (Ranunculus 
bulbosus l.) i Rosaceae (Potentilla reptans l., Rubus spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w piaszczystym lub piaszczysto-gliniastym (niekiedy lessowym) grun-
cie, czasami tworząc ich małe agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena congruens schmiedeknecht, 1883
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
celary i Wiśniowski 2003a), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), sromowce niżne, Pieniny, młodów (Dylewska 1987).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od początku kwietnia do końca maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek o słabo rozpoznanych upodoba-
niach siedliskowych, znany jest z terenów otwartych, gdzie występu-
je na kwiecistych łąkach świeżych (Arrhenatheretalia elatioris) i mu-
rawach oraz skrajach lasów, a także na wałach przeciwpowodziowych 
i w żwirowniach.
rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, zbierająca pyłek 
z  kwiatów przedstawicieli 13 rodzin. odwiedza kwitnące: aceraceae 
(Acer campestre l.), apiaceae (Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Daucus 
carota l., Eryngium campestre l., Heracleum sphondylium l., Libanotis 
montana (l.) crantz,), asteraceae (Cirsium spp.), Brassicaceae 
(Brassica napus l.), caryophyllaceae (Stellaria media (l.) Vill.), 
fabaceae (Medicago sativa l., Melilotus spp.), fagaceae (Quercus 
robur l.), Grossulariaceae (Ribes uva-crispa l.), Plantaginaceae (Plantago 
major l.), Ranunculaceae (Ficaria verna Huds.), Rosaceae (Potentilla 
neumanniana Rchb., Prunus spinosa l.), salicaceae (Salix caprea l.) 
i  Valerianaceae (Valeriana officinalis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, ktorego samice zakładają gniazda 
w  gruncie rzadko porośniętym roślinnością, czasami tworząc duże 
agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Andrena curvungula thomson, 1870
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche i ciepłe ubogie użytki 
zielone i ekstensywnie użytkowane łąki oraz suche zbocza i obrzeża la-
sów o południowej ekspozycji.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z kwitnącymi 
dzwonkami – Campanula spp. (campanulaceae), zbiera pyłek m.in. 
z  C.  glomerata l., C. patula l., C. persicifolia l., C. rapunculus l. 
i C. sibirica l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą duże agrega-
cje gniazd, zakładając je głównie w gliniastym gruncie na suchych i na-
słonecznionych trawiastych stokach, czasami także na brzegach lasów 
i pól.
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

Andrena decipiens schenck, 1861
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy kwietnia do przełomu maja i czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Wymagania siedliskowe gatunku są mało znane. 
Jedne źródła informują, że pszczolinka wybiera suche i ciepłe miejsca 
o charakterze stepowym, zbocza i miedze, inne podają, że jest to gatu-
nek łąkowy.
rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, zbierająca py-
łek z kwiatów roślin należących do 5 rodzin: apiaceae (Eryngium 
campestre  l.), fabaceae (Medicago sativa l., Melilotus alba medik, 
Trifolium pratense  l. i T. repens l.), lamiaceae (Thymus serpyllum 
l. em. fr.), Rosaceae (Crataegus spp., Malus spp., Potentilla spp.) 
i salicaceae (Salix spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą duże agrega-
cje gniazd w gliniastych zboczach o południowej ekspozycji. 
Stan zagrożenia: Gatunek zagrożony wymarciem – en.
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Andrena denticulata (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1987, 1988), 
Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), mszana Dolna (Śnieżek 
1910), Bukowina tatrzańska, zakopane (Dylewska 1991a), Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963), Krynica zdrój (noskiewicz 1958).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca lipca do początku września.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje łąki oraz siedliska ruderal-
ne i piaskownie, nasłonecznione polany leśne i obrzeża lasów z bogatą 
szatą kwitnących roślin.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z roślinami astro-
watymi (asteraceae). zbiera pyłek z kwiatów: Achillea millefolium l., 
Centaurea jacea l., Cichorium intybus l., Cirsium vulgare (savi) ten., 
Crepis spp., Hieracium umbellatum l., Hypochoeris radicata l., Leontodon 
autumnalis l., Picris hieracioides l., Senecio jacobaea l., Solidago 
canadensis l., S. virgaurea l., Tanacetum vulgare l. sporadycznie od-
wiedza również kwitnące: Sinapis  arvensis l. (Brassicaceae), Heracleum 
sphondylium l. i Daucus carota l. (apiaceae), Calluna vulgaris (l.) Hull 
(ericaceae) i Campanula spp. (campanulaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się 
pojedynczo w ziemi na obrzeżach lasów, polanach i duktach leśnych. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena dorsata (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; Banaszak 1988; moroń i in. 
2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Pieniny (Dylew-
ska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla wały przeciwpowodziowe, ja-
łowe łąki i murawy, obrzeża lasów oraz piaskownie i żwirownie.
rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, zbierająca pyłek z kwia-
tów roślin należących do 8 rodzin: apiaceae (Daucus carota l., Heracleum 
sphondylium l., Pimpinella saxifraga l.), asteraceae (Leucanthemum 
vulgare  lam.), Brassicaceae (Alyssum montanum l., Aurinia 
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saxatilis (l.) Desv., Brassica napus l. i B. rapa l., Cardaria draba (l.) Desv., 
Sinapis alba  l. i S. arvensis l.), cucurbitaceae (Bryonia dioica Jacq.), 
fabaceae (Lotus corniculatus l., Melilotus alba medik), lamiaceae 
(Origanum vulgare l.), Rosaceae (Malus domestica Borkh., Potentilla 
erecta  (l.) Raeusch., Prunus domestica l., Pyrus communis  l., Rubus 
idaeus l., Spiraea salicifolia l.) i salicaceae (Salix alba l., S. purpurea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w gołej lub skąpo porośniętej roślinnością, piaszczystej lub gli-
niastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena falsifica Perkins, 1915
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), Do-
lina Będkowska (celary 1991a), Kraków (moroń i in. 2008), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja, Babia Góra (celary 1998a), 
Kościelisko-Kiry, tatry (Dylewska 1991a), Głęboka (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku kwietnia do końca maja.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera obrzeża lasów 
i zarośli, ubogie murawy i suche łąki oraz siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: najprawdopodobniej jest to pszczolinka polilek-
tyczna, odwiedzająca kwiaty: Bellis perennis l. i Taraxacum officinale 
f. H. Wigg. (asteraceae),  Veronica chamaedrys l. (Plantaginace) oraz 
Fragaria vesca l. i Potentilla neumanniana Rchb. (Rosaceae). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się pojedyn-
czo w gołej lub skąpo porośniętej roślinnością ziemi różnego rodzaju. 
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena flavipes Panzer, 1799
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910 moroń i in. 2008), rezer-
wat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zakopane (Wierzejski 1874), 
Kościelisko-Kiry (Dylewska 1991a), Głęboka (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlajacy wszystkie 
możliwe biotopy. 
rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, odwiedzająca kwit-
nące rośliny z 17 rodzin: apiaceae (Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., 
Heracleum sphondylium l.), asteraceae (Achillea millefolium  l., 
Anthemis arvensis l., Centaurea jacea l., Cirsium vulgare (savi) ten., 
Hypochoeris radicata l., Leucanthemum vulgare lam., Senecio jacobaea l. 
i S. vulgaris l., Sonchus arvensis l., Tanacetum vulgare l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Alliaria petiolata (m. Bieb.) 
cavara & Grande, Alyssum montanum  l. i A. saxatile  l., Aubrieta 
deltoidea  (l.) Dc., Berteroa incana  (l.) Dc., Brassica napus  l., 
Sinapis arvensis l., Sisymbrium officinale (l.) scop.), campanulaceae 
(Campanula rotundifolia  l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea  l.), 
convolvulaceae (Convolvulus arvensis  l.), cucurbitaceae (Bryonia 
dioica  Jacq.), fabaceae (Lotus corniculatus  l., Medicago sativa  l., 
Melilotus alba medik, Trifolium pratense  l.), fagaceae (Quercus 
robur  l.), Hypericaceae (Hypericum perforatum  l.), lamiaceae 
(Glechoma hederacea l., Lamium maculatum l.), Papaveraceae (Papaver 
rhoeas  l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys  l.), Ranunculaceae 
(Ficaria verna Huds., Ranunculus bulbosus l., R. repens l.), Rosaceae 
(Cerasus avium  (l.) moench, Crataegus laevigata (Poir.) Dc., 
Potentilla reptans  l., P.  neumanniana Rchb., Prunus spinosa  l., 
Pyrus communis  l., Rubus fruticosus l.), salicaceae (Salix caprea l.), 
sapindaceae (Acer campestre l. i A. pseudoplatanus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą duże (czasa-
mi bardzo duże) agregacje gniazd w piaszczystym lub gliniastym grun-
cie. Gniazda zakładane są w parkach i ogrodach, na łąkach lub wokół 
zarośli i na obrzeżach lasów, a także na nasypach i w piaskowniach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena florea fabricius, 1793
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do końca lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje na obrzeżach lasów i śródpolnych 
zarośli oraz w ogrodach i siedliskach ruderalnych.
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rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwiatów Bryonia alba l. i B. dioica Jacq. (cucurbitaceae). 
samce odwiedzają również kwitnący żmijowiec zwyczajny (Echium 
vulgare l.) i głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata (Poir.) Dc.) oraz 
jeżyny (Rubus spp.) i jastrzębce (Hieracium spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą czasami małe 
agregacje gniazd w piaszczystym lub gliniastym gruncie. na miejsca bu-
dowy gniazd wybierane są tereny płaskie lub lekko nachylone ze skąpą 
okrywą roślinną lub bez niej. 
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU (w małopolsce 
gatunek przypuszczalnie wymarły).

Andrena floricola eversmann, 1852
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920), sromowce niżne, 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla głównie ugory i siedliska ru-
deralne.
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie oligolektyczny, któ-
rego samice głównie zbierają pyłek z kwiatów roślin kapustowatych – 
Brassicaeae (Berteroa incana (l.) Dc., Brassica napus l. i B. rapa l., 
Capsella bursa-pastoris (l.) medik, Cardaria draba (l.) Desv., 
Raphanus raphanistrum l. i Sinapis arvensis l.), sporadycznie odwie-
dzane są także kwitnące wierzby (salix spp.) oraz przetacznik ożanko-
wy (Veronica chamaedrys l.) i mniszek lekarski (Taraxacum officinale 
f. H. Wigg.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, kopiąc gniazda w piaszczystej lub piaszczysto-gliniastej (rza-
dziej gliniastej) ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena fucata smith, 1847
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), Babia Góra (Dylewska 1966), Galicowa Grapa koło Poronina, 
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tatry, zakopane (Dylewska 1991a), sromowce niżne, Pieniny (Dy-
lewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca kwietnia do końca czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedlający tereny leśne, głównie wy-
stępuje na obrzeżach lasów i polanach oraz znacznie rzadziej w parkach.
rośliny pokarmowe: Pszczolinka polilektyczna, której samice 
zbierają pyłek z kwitnących przedstawicieli 11 rodzin: apiaceae 
(Chaerophyllum temulum  l.), asteraceae (Crepis spp., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Berberidaceae (Berberis vulgaris  l.), 
Brassicaceae (Barbarea vulgaris R. Br., Brassica napus  l., Sinapis 
alba  l. i S. arvensis  l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea  l.), 
cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.), ericaceae 
(Vaccinium vitis-idaea l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), 
Plumbaginaceae (Armeria maritima (mill.) Willd.), Ranunculaceae 
(Ranunculus acris  l.) i Rosaceae (Crataegus laevigata (Poir.) Dc., 
Fragaria vesca  l., Potentilla spp., Rosa canina  l., Rubus idaeus  l. 
i  R. plicatus W. et n.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, kopiąc gniazda w piaszczystej lub piaszczysto-gliniastej (rza-
dziej gliniastej) ziemi umiejscawiając je na obrzeżach lasów i polanach 
oraz na poboczach polnych dróg i nasłonecznionych zboczach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena fulva (müller, 1766)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Kraków (moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), Babia Góra (celary 1998a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do połowy (czasami końca) maja.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera świetliste lasy i ich 
obrzeża oraz wały przeciwpowodziowe, a także ogrody i parki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają py-
łek z kwitnących roślin należących do 17 następujących rodzin: adoxaceae 
(Viburnum lantana  l.), asteraceae (Tussilago farfara  l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Berberidaceae (Berberis vulgaris l.), Boraginaceae 
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(Myosotis spp.), Brassicaceae (Brassica napus  l. i B.  rapa  l.), Buxaceae 
(Buxus sempervirens l.), celastraceae (Euonynus europaeus l.), ericaceae 
(Vaccinium myrtillus l.), fagaceae (Quercus spp.), Grossulariaceae (Ribes 
uva-crispa  l.), Ranunculaceae (Ficaria verna Huds.), Rhamnaceae 
(Frangula alnus mill.), Rosaceae (Cerasus avium  (l.) moench, 
Cotoneaster integerrimus medik, Crataegus laevigata (Poir.) Dc., 
P.  neumanniana Rchb., Prunus spinosa  l.), Rubiaceae (Galium 
odoratum  (l.) scop.), salicaceae (Salix caprea  l.), sapindaceae (Acer 
campestre l. i A. pseudoplatanus l.), saxifragaceae (Saxifraga spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się skupi-
skowo, tworząc często duże (lub bardzo duże) agregacje. Gniazda drą-
żone są w piaszczystej lub piaszczysto-gliniastej ziemi z reguły skąpo 
porośniętej roślinnością, zakładane są w nasłonecznionych lub rzadziej 
w półzacienionych miejscach jak obrzeża lasów i zarośli oraz polany 
i pobocza dróg, a także parki i skwery.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena fulvago (christ, 1791)
Miejsca stwierdzenia: Wola Kalinowska, ojcowski Park narodowy 
(Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (mo-
roń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawo-
ja, Babia Góra (Dylewska 1966), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do początku (czasem połowy) lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla obrzeża lasów i zarośli oraz 
ubogie i suche łąki i murawy, a także wały przeciwpowodziowe.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z roślina-
mi należącymi do rodziny asteraceae, którego samice zbierają pyłek 
z kwiatów: Centaurea jacea l., Crepis biennis l. Hieracium pilosella l., 
Hypochoeris radicata  l., Leontodon hispidus  l., Scorzonera humilis  l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, kopiąc gniazda w piaszczystym lub gliniastym podłożu, wybie-
rając przy tym miejsca płaskie ze skąpą okrywą roślinną lub bez niej.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Andrena fulvida schenck, 1835
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), tylmanowa, Barcice, 
muszyna (Dylewska 1987). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatuek związany z obszarami leśnymi, zasiedla 
świetliste lasy oraz polany i obrzeża lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwitnących roślin należących do 17 rodzin: asteraceae 
(Aster  spp., Hieracium spp., Hypochoeris radicata  l.), Brassicaceae 
(Brassica napus  l., Sinapis arvensis  l.), campanulaceae (Campanula 
patula l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea l.), cornaceae (Cornus 
sanguinea  l.), ericaceae (Vaccinium myrtillus  l.), euphorbiaceae 
(Euphorbia spp.), fabaceae (Medicago sativa l.), Geraniaceae (Geranium 
sylvaticum l.), liliaceae (Lilium martagon l.), Plantaginaceae (Plantago 
major l.), oleaceae (Ligustrum vulgare l.), Ranunculaceae (Ranunculus 
acris l.), Rhamnaceae (Frangula alnus mill.), Rosaceae (Rubus spp.), 
sapindaceae (Acer campestre l.), Valerianaceae (Valeriana officinalis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, kopiąc gniazda w piaszczystym lub gliniastym gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena fuscipes (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (moroń i in. 
2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od sierpnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występujący na terenach porośniętych 
wrzosem, zasiedla obrzeża lasów i polany, wrzosowiska oraz piaskownie 
i wydmy śródlądowe.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z wrzosem – 
Calluna vulgaris (l.) Hull., sporadycznie odwiedza także kwiaty ostro-
żeni (Cirsium spp.) i wierzbownic (Epilobium spp.) oraz jasieńca piasko-
wego (Jasione montana l.) i komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus l.). 
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, kopiąc gniazda w piaszczystym lub gliniastym gruncie (najczę-
ściej na polanach i obrzeżach lasów). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena gallica schmiedeknecht, 1883
Miejsca stwierdzenia: ojców (noskiewicz 1954).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy kwietnia do początku czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyjący w siedliskach otwartych, pozba-
wionych gęstej roślinności (np. odłogach i ugorach).
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają pyłek 
z kwiatów: wierzb (Salix spp.), pięciornika wiosennego (P. neumanniana 
Rchb.), pyleńca pospolitego (Berteroa incana (l.) Dc.), chabra nadreńskie-
go i driakiewnika (Centaurea stoebe l. i C. scabiosa l.), mikołajka płaskolist-
nego (Eryngium planum l.) i przetacznika kłosowego (Veronica spicata l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, kopiąc gniazda w luźnym piaszczystym podłożu lub bardziej 
zwięzłym jak less czy czarnoziem.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena gelriae van der Vecht, 1927
Miejsca stwierdzenia: Wola Kalinowska, ojcowski Park narodowy 
(Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), Pieniny (sza-
dziewski i in. 1973).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku czerwca do końca lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek żyjący na suchych i ciepłych ubogich 
łąkach i murawach oraz na obrzeżach lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z kwitnący-
mi roślinami bobowatymi (fabaceae), którego samice zbierają pyłek 
z kwiatów Anthylis vulneraria l., Lotus corniculatus l., Medicago spp., 
Onobrychis viciifolia scop., Sarothamnus scoparius (l.) Wimm. ex 
W.  D.  J. Koch, Trifolium pratense  l., Vicia spp. osobniki tego ga-
tunku sporadycznie obserwowane są także na kwiatach Symphytum 
officinale l. i Veronica chamaedrys l.
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, kopiąc gniazda na słabo porośniętej roślinnością ziemi, często 
w miejscach o lekkim nachyleniu.  
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena gravida Imhoff, 1832
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park na-
rodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będ-
kowska (celary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; moroń i in. 2008), 
rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), tatry (Dylewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku kwietnia do połowy (czasami końca) maja.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlający wszystkie moż-
liwe biotopy, jak: obrzeża lasów i polany, różne typy łąk, ogrody i parki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwitnących roślin należących do 6 rodzin: asteraceae (Achillea 
millefolium l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.), 
Brassicaceae (Cardamine pratensis  l.), Geraniaceae (Geranium spp.), 
lamiaceae (Lamium spp.), Rosaceae (Potentilla neumanniana Rchb., 
Prunus spinosa l.) i salicaceae (Salix caprea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice często gnieżdżą się 
skupiskowo, tworząc małe agregacje. Gniazda drążone są w piaszczystej 
lub piaszczysto-gliniastej ziemi zarówno skąpo, jak i gęsto porośniętej 
roślinnością.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena haemorrhoa (fabricius, 1781)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Doli-
na Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1868; Śnieżek 
1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Ba-
naszak i in. 1998), Wadowice (Wierzejski 1874), zawoja (celary 
1998a), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), Gubałówka, 
Głodówka koło Bukowiny tatrzańskiej, tatry, zakopane (Dylewska 
1991a), czorsztyn, Krościenko, sromowce niżne, sromowce Kąty, Pie-
niny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do początku czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlający wszystkie 
możliwe do egzystencji biotopy, jak: obrzeża lasów oraz polany i dukty, 
zarośla śródpolne oraz różne typy łąk i muraw, ugory i nieużytki, ogro-
dy i parki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają py-
łek z kwitnących roślin należących do 14 rodzin: apiaceae (Aegopodium 
podagraria  l., Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Chaerophyllum 
temulum l., Heracleum sphondylium l.), asteraceae (Bellis perennis l., 
Petasites spp., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.), 
Betulaceae (Alnus glutinosa (l.) Gaertn.), Brassicaceae (Alyssum 
montanum l., Barbarea vulgaris R. Br., Brassica napus l., Cardamine 
pratensis  l., Sinapis alba  l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea  l.), 
cornaceae (Cornus sanguinea  l.), ericaceae (Vaccinium myrtillus  l.), 
fagaceae (Quercus robur  l.), Grossulariaceae (Ribes rubrum  l., 
R.  uva-crispa  l.), Ranunculaceae (Ficaria verna Huds., Ranunculus 
acris  l. i R. bulbosus  l.), Resedaceae (Reseda lutea  l.), Rosaceae 
(Cerasus avium (l.) moench, Crataegus laevigata (Poir.) Dc., Malus 
domestica Borkh., Persica vulgaris mill., Potentilla anserina  l., 
P. neumanniana Rchb., Prunus domestica l., Rubus idaeus l.), salica-
ceae (Salix aurita l., S. caprea l., S. cinerea l. i S. alba l.), sapindaceae 
(Acer campestre l. i A. pseudoplatanus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje ziemnych gniazd, kopiąc je najczę-
ściej w piaszczystym lub piaszczysto-gliniastym gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena hattorfiana (fabricius, 1775)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (łoziński 1920; mo-
roń i in. 2008), zawoja (Dylewska 1966), mszana Dolna, nowy targ 
(Śnieżek 1910), Galicowa Grapa koło Poronina, Kościelisko-Kiry (Dy-
lewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku czerwca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche łąki i murawy oraz nasypy 
drogowe i kolejowe, a także wały przeciwpowodziowe i obrzeża lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z dwoma ga-
tunkami z rodziny przewiertniowatych (caprifoliaceae) – świerzbnicą 
polną (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.) i driakwią gołębią (Scabiosa 
columbaria l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w ziemi, lokalizując gniazda w suchych i ciepłych miejscach, 
stosunkowo rzadko porośniętych roślinnością.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena helvola (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (Wierzejski 1874; łoziński 
1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra (ce-
lary 2021), sromowce Kąty (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku kwietnia do końca maja.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje łąki i polany oraz obrzeża 
lasów i zarośli.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwiatów roślin należących do 8 rodzin: amaryllidaceae (Allium 
ursinum l.), asteraceae (Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Berberidaceae 
(Berberis vulgaris  l.), caryophyllaceae (Stellaria media (l.) Vill.), 
Grossulariaceae (Ribes rubrum l.), Rhamnaceae (Rhamnus catharticus l.), 
Rosaceae (Crataegus spp., Fragaria vesca  l., Hieracium spp., Persica 
vulgaris mill., Prunus spp., Rosa spp., Rubus spp., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg. i Tussilago farfara l.), salicaceae (Salix spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena humilis Imhoff, 1832
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (łoziński 1920, moroń 
i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra, 
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lipnica mała (Dylewska 1966), Gubałówka, Kościelisko-Kiry, zako-
pane (Dylewska 1991a), tatry (Wierzejski 1874; Dylewska 1991a), 
sromowce niżne, sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963), żegiestów (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku maja do połowy czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera przede wszystkim 
obrzeża lasów, ale występuje również na wałach przeciwpowodziowych 
oraz murawach i suchych łąkach, a także w piaskowniach oraz żwirow-
niach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z kwiatami ro-
ślin z rodziny astrowatych (asteraceae), samice zbierają pyłek z: Crepis 
biennis  l., Hieracium pilosella l., Hypochoeris radicata  l., Leontodon 
autumnalis  l. i  L. hispidus  l., Senecio spp., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg. i Trapogon pratensis l. sporadycznie odwiedzane są także 
kwitnące Crataegus laevigata (Poir.) Dc., Melilotus spp., Ranunculus 
bulbosus l. i Veronica spp.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą mniejsze lub 
większe agregacje ziemnych gniazd, kopiąc je w piaszczystym lub gli-
niastym gruncie. Gniazda zakładane są w miejscach pozbawionych ro-
ślinności, takich jak ścieżki i pobocza dróg oraz łachy piasku i nasypy.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena incisa eversmann, 1852
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Dylewska i zabłocki 1972).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera suche i ciepłe 
miejsca o charakterze stepu.
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie polilektyczny, którego 
samice zbierają pyłek z Daucus carota l. i Eryngium campestre l. (apiaceae) 
oraz Melilotus spp. (fabaceae) i Isatis tinctoria l. (Brassicaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda w zie-
mi nie tworząc agregacji.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU (w małopolsce 
gatunek prawdopodobnie wymarły).
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Andrena intermedia thomson, 1870
Miejsca stwierdzenia: Barcice, żegiestów (Dylewska 1987).
Pojaw: Gatunek prawdopodobnie z dwoma pokoleniami, którego 
osobniki dorosłe latają od maja do czerwca i od lipca do sierpnia (nie-
które źródła Westrich 1990 oraz scheuchl i Willner 2016 podają, 
że jest tylko jedno pokolenie o pojawie maj–lipiec lub czerwiec–lipiec).
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje nasłonecznione obrzeża lasu.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny bobowatych (fabaceae). samice zbierają pyłek m.in. 
z Anthylis vulneraria l. oraz Coronilla varia l. i Trifolium pratense l., cza-
sami odwiedzany jest także żywokost lekarski (Symphytum officinale l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena labialis (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920), Ujście Jezuickie, Bo-
gumiłowice, sukmanie, nowy sącz, (Dylewska i zabłocki 1972), 
Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i no-
skiewicz 1963), Głęboka (Banaszak 1988).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do początku lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych łąkach i mie-
dzach oraz na obrzeżach pól i lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z kwiatami przed-
stawicieli rodziny bobowatych (fabaceae). samice zbierają pyłek m.in. z: 
Lotus corniculatus l., Medicago sativa l., Trifolium pratense l. i T. repens l. 
oraz Vicia hirsuta (l.) s. f. Gray i V. sepium l., sporadycznie odwiedza-
ją także: Taraxacum officinale f. H. Wigg. (asteraceae), Viburnum spp. 
(adoxaceae), Erysimum spp. i Sinapis arvensis l. (Brassicaceae), Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult. (caprifoliaceae), Ballota nigra  l. i Thymus 
spp. (lamiaceae), Veronica chamaedrys l. (Plantaginaceae) oraz Crataegus 
laevigata (Poir.) Dc. i Fragaria vesca l. (Rosaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda w zie-
mi, zakładając je w płaskich, suchych i ciepłych miejscach o skąpym 
pokryciu roślinnym lub bez niego (np. na ścieżkach).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Andrena labiata fabricius, 1781
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków 
(Śnieżek 1910; łoziński 1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak 
i in. 1998), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca kwietnia do końca czerwca (czasami do początku lipca).
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera murawy i suche kwie-
ciste łąki, obrzeża pól i lasów oraz parki i ogrody, a także wały przeciw-
powodziowe.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają py-
łek z kwitnących przedstawicieli 8 rodzin: asteraceae (Crepis biennis  l., 
Hypochoeris radicata  l., Leontodon hispidus  l. i Taraxacum officinale 
f. H. Wigg.), Brassicaceae (Barbarea vulgaris R. Br., Brassica napus  l., 
Cardaria draba (l.) Desv., Sinapis alba l. i S. arvensis l. oraz Sisymbrium 
officinale (l.) scop.), caryophyllaceae (Cerastium holostoides fr. em. Hyl., 
Melandrium rubrum (Weigel) Garcke oraz Stellaria holostea  l. 
i S. media (l.) Vill.), lamiaceae (Salvia pratensis l.), Plantaginaceae (Veronica 
chamaedrys l.), Ranunculaceae (Ranunculus bulbosus l. i R. lanuginosus l.), 
Rhamnaceae (Rhamnus catharticus  l.), Rosaceae (Crataegus monogyna 
Jacq., Fragaria vesca l. i Potentilla neumanniana Rchb.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice albo gnieżdżą się po-
jedynczo, albo tworzą duże agregacje gniazd, zakładając je w ciężkiej 
gliniastej glebie na suchych i ciepłych stanowiskach o skąpym pokryciu 
roślinnym lub bez niego.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena lapponica zetterstedt, 1838
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (noskiewicz 1924; Dylewska 1988), lipnica mała (Dy-
lewska 1966), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), tatry, 
zakopane (Dylewska 1991a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca kwietnia do końca czerwca (czasami do początku lipca).
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje widne bory i ich obrzeża 
oraz torfowiska i tereny zabagnione. 
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rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny wrzosowatych (ericaceae). samice zbierają pyłek z kwia-
tów: Vaccinium myrtillus  l. oraz V. vitis-idaea  l. i V. uliginosum  l., 
ponadto odwiedzają sporadycznie kwitnące wierzby (Salix spp.), jarząb 
pospolity (Sorbus aucuparia l.) oraz tawuły (Spiraea spp.) i pięciornik 
wiosenny (Potentilla neumanniana Rchb.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się po-
jedynczo lub tworzą małe agregacje gniazd, zakładając je najchętniej 
w piaszczystej (znacznie rzadziej w gliniastej) glebie w borach i na ich 
obrzeżach, na leśnych drogach i drogowych nasypach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena lathyri alfken, 1899
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Wi-
śniowski i in. 2018b), żabno-Konary, Raba Wyżna (Dylewska 1987), 
zawoja (Dylewska 1966, 1987).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku maja do połowy (czasami do końca) czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych i kwiecistych łąkach, 
a także na obrzeżach lasów i zarośli śródpolnych oraz na ugorach i w sadach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedsta-
wicielami rodziny bobowatych (fabaceae) – głównie z groszkiem 
(Lathyrus l.) i wyką (Vicia l.). samice zbierają pyłek z kwiatów: Lathyrus 
pratensis l. i L. vernus (l.) Bernh., Vicia cracca l. i V. sepium l. spo-
radycznie odwiedzane są także kwiaty koniczyn (Trifolium spp.) i dą-
brówki rozłogowej (Ajuga reptans l.) oraz macierzanek (Thymus spp.) 
i żywokostów (Symphytum spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje gniazd, zakładając je w gołej lub ską-
po porośniętej roślinnością, piaszczystej lub w gliniastej ziemi. 
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena lepida schenck, 1861
Miejsca stwierdzenia: Kraków (noskiewicz 1924, Wiśniowski i in. 2018b). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od końca kwietnia do początku czerwca i od lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche i ciepłe miejsca, takie 
jak murawy i obrzeża lasów oraz wały i nasypy.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwitnących przedstawicieli 6 rodzin: apiaceae (głów-
nie Aegopodium podagraria  l.), Brassicaceae (Brassica spp. i  Sinapis 
arvensis  l.), caryophyllaceae (Stellaria media (l.) Vill.), fabaceae 
(Trifolium spp.), Rosaceae (Cerasus mahaleb mill. i Potentilla 
neumanniana Rchb.), salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena limata smith, 1853
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (celary i Wiśniowski 2003a), Kraków (moroń i in. 
2008), Gołkowice koło starego sącza, Roztoka, żabno, tylmanowa, 
młodów, Pieniny, żegiestów, milik, andrzejówka, muszyna, leluchów 
(Dylewska i zabłocki 1924).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od końca kwietnia do połowy czerwca i od końca lipca do września.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje suche i ciepłe miejsca 
o stepowym charakterze, takie jak murawy oraz wały i nasypy.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów roślin należących do 11 rodzin: amaryllidaceae 
(Allium sphaerocephalon  l.), apiaceae (Eryngium campestre  l. 
i  Heracleum sphondylium  l.), asteraceae (Centaurea spp., Cichorium 
intybus l., Cirsium vulgare (savi) ten., Hieracium umbellatum l., Picris 
hieracioides l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.), 
Betulaceae (Betula pendula Roth), Brassicaceae (Brassica napus l., Sinapis 
alba l.), campanulaceae (Jasione montana l.), cistaceae (Helianthemum 
nummularium (l.) mill.), ericaceae (Calluna vulgaris  (l.) Hull), 
fabaceae (Melilotus spp.), Plantaginaceae (Plantago major l.) i salicaceae 
(Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w piaszczystej glebie na stanowiskach mających charakter stepu.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Andrena marginata fabricius, 1777
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (łoziński 1920), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy lipca do początku września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na kwiecistych, suchych 
i ciepłych murawach oraz łąkach, a także na wałach i nasypach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z dwoma ro-
dzajami z rodziny przewiertniowatych (caprifoliaceae) – driakwią 
(Scabiosa spp.) i świerzbnicą (Knautia l.). samice zbierają pyłek głów-
nie z kwiatów driakwi żółtawej (Scabiosa ochroleuca l.) i driakwi go-
łębiej (Scabiosa columbaria  l.) oraz rzadziej ze świerzbnicy polnej 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult.). sporadycznie obserwowane są 
odwiedziny kwitnących: Jasione montana l., Rubus spp., Spiraea spp., 
Epilobium spp., Leontodon spp. i Tanacetum vulgare l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje gniazd, zakładając je w gołym lub 
skąpo porośniętym roślinnością, piaszczystym lub lessowym (rzadko 
gliniastym) gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena minutula (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina 
Będkowska (celary 1991a), Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 
2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja (Dylew-
ska 1966), Babia Góra (celary 1998a), zakopane (Śnieżek 1910), 
tatry (Dylewska 1991a), sromowce niżne, sromowce Kąty, Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlający wszystkie 
możliwe biotopy, jak obrzeża lasów i zarośli, polany oraz dukty i przecinki 
leśne, suche łąki i murawy, wały przeciwpowodziowe i nasypy, piaskow-
nie oraz żwirownie i glinianki, siedliska ruderalne, a także ogrody i parki.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwitnących przedstawicieli 12 rodzin: apiaceae (Aegopodium 
podagraria  l., Angelica sylvestris  l., Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., 
Carum carvi l., Daucus carota l., Falcaria vulgaris Bernh., Heracleum 
sphondylium l.), asteraceae (Achillea millefolium l., Bellis perennis l., 
Crepis biennis  l., Cirsium spp., Hieracium spp., Leontodon spp., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara  l.), Brassicaceae 
(Brassica napus  l., Cardaria draba (l.) Desv., Sinapis arvensis  l., 
Thlaspi arvense l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea l.), crassulaceae 
(Sedum reflexum  l.), lamiaceae (Origanum vulgare  l.), liliaceae 
(Gagea lutea (l.) Ker Gawl.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), 
Ranunculaceae (Ficaria verna Huds., Ranunculus acris  l.), Rosaceae 
(Cerasus avium (l.) moench, Fragaria vesca l., Malus domestica Borkh., 
Potentilla neumanniana Rchb., P. reptans  l., Rubus fruticosus  l.), 
salicaceae (Salix caprea l.), sapindaceae (Acer campestre l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda w gołym lub skąpo porośniętym roślinno-
ścią, piaszczystym lub rzadziej gliniastym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena minutuloides Perkins, 1914
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylew-
ska i Wiśniowski 2003), Kraków (moroń i in. 2008), Dolina Będkowska 
(celary 1991a), Babia Góra (Dylewska 1966), Krościenko, sromowce 
niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlający wszystkie do-
stępne siedliska, jak obrzeża lasów i zarośli, polany oraz dukty i przecinki 
leśne, suche łąki i murawy, wały przeciwpowodziowe i nasypy, piaskow-
nie oraz żwirownie i glinianki, siedliska ruderalne, a także ogrody i parki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwiatów roślin należących do 9 rodzin: apiaceae (Aegopodium 
podagraria  l., Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota  l., 
Falcaria vulgaris Bernh., Heracleum sphondylium  l.), asteraceae 
(Bellis perennis l., Crepis biennis l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., 
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Tussilago farfara l.). Brassicaceae (Brassica napus l., Cardaria draba (l.) 
Desv., Sinapis arvensis l., Thlaspi arvense l.), cistaceae (Helianthemum 
nummularium (l.) mill.), lamiaceae (Lamium spp., Mentha spp., 
Thymus spp.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Rosaceae (Cerasus 
avium (l.) moench, Fragaria vesca l., Malus domestica Borkh., Potentilla 
neumanniana Rchb., P. reptans  l., Prunus spp., Rubus fruticosus  l.), 
salicaceae (Salix caprea l.), sapindaceae (Acer campestre l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, często tworząc małe skupiska gniazd, zakładając je w gołym lub 
skąpo porośniętym roślinnością piaszczystym lub gliniastyn podłożu na 
obrzeżach pól i łąk.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena mitis schmiedeknecht, 1883
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy, Biały Kościół-Iwiny 
(Wiśniowski 2007), Kraków (noskiewicz 1924; moroń i in. 2008), 
okolice tarnowa (Dylewska 1987). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w lasach łęgowych i nad-
rzecznych łąkach oraz na umiarkowanie wilgotnych murawach, a także 
na wałach i nasypach oraz w piaskowniach i żwirowniach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z wierzbami 
(salicaceae), samice zbierają pyłek m.in. z: Salix caprea l., S. pentandra l., 
S. purpurea l., S. triandra l. i S. viminalis l.; sporadycznie odwiedzane 
są także kwiaty Ficaria verna Huds. i Crataegus laevigata (Poir.) Dc. 
oraz  Prunus spp. i Taraxacum officinale f. H. Wigg.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda głównie w gołym lub skąpo porośniętym 
roślinnością piaszczystym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena morio Brullé, 1832
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910), Dąbrowa (łoziński 1920).  
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje tereny piaszczyste i ste-
powe.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice 
zbierają pyłek z kwiatów roślin należących do 5 rodzin: apiaceae 
(Eryngium campestre  l.), asteraceae (Centaurea spp., Cirsium 
vulgare (savi) ten.), Boraginaceae (Anchusa arvensis (l.) m. Bieb. 
i A. officinalis l.), Brassicaceae (Sisymbrium spp.), fabaceae (Melilotus 
spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU (w małopolsce 
gatunek wymarły).

Andrena nigriceps (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków 
(łoziński 1920; Dylewska 1987), nowy targ (Śnieżek 1910), Bu-
kowina tatrzańska (Dylewska 1987), zakopane (Dylewska 1991a), 
żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu czerwca i lipca do końca sierpnia (czasami jeszcze na po-
czątku września).
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje tereny piaszczyste, takie 
jak np.: wydmy śródlądowe, piaszczyste murawy i piaskownie.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitną-
ce rośliny z 9 rodzin: asteraceae (Centaurea cyanus l. i C. jacea l., 
Cirsium vulgare (savi) ten. i C. palustre (l.) scop., Hieracium spp., 
Tanacetum vulgare l.), Brassicaceae (Berteroa incana (l.) Dc., Sinapis 
arvensis  l.), campanulaceae (Jasione montana  l.), caprifoliaceae 
(Scabiosa spp.), caryophyllaceae (Dianthus carthusianorum  l.), 
ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), fabaceae (Vicia spp.), 
lamiaceae (Salvia pratensis l., Thymus serpyllum l. em. fr.), Rosaceae 
(Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, najczęściej w piaszczystej ziemi (np. w piaszczystych drogach), 
ale także w ziemi gliniastej (często na wzniesieniach terenu).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Andrena nigroaenea (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1874; 
Śnieżek 1910), mszana Dolna, Poręba Wielka (Śnieżek 1910), sro-
mowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe 
latają od połowy kwietnia do końca czerwca (czasami do początku 
lipca).
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla obrzeża lasów i zarośli, zarasta-
jące wydmy śródlądowe, suche łąki i murawy, wały i nasypy, piaskownie 
i żwirownie oraz parki i ogrody.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących przedstawicieli 12 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
sylvestris  (l.)  Hoffm., Chaerophyllum temulum  l.,  Heracleum 
sphondylium  l.,), asteraceae (Crepis biennis  l., Taraxacum officinale 
f. H.  Wigg.), Brassicaceae (Berteroa incana (l.) Dc., Brassica 
napus l., Cardaria draba (l.) Desv., Sinapis alba l. i S. arvensis l.), 
caryophyllaceae (Stellaria holostea  l.), cistaceae (Helianthemum 
nummularium (l.)  mill.), cucurbitaceae (Bryonia dioica Jacq.), 
ericaceae (Vaccinium vitis-idaea  l.), fabaceae (Trifolium repens  l., 
Vicia  spp.), Ranunculaceae (Ranunculus acris  l. i  R.  bulbosus  l.), 
Resedaceae (Reseda lutea l.), Rosaceae (Crataegus laevigata (Poir.) Dc., 
Rubus idaeus l.), salicaceae (Salix alba l., S. aurita l., S. caprea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda głównie w płaskim, gołym lub skąpo poro-
śniętym roślinnością, piaszczystym lub gliniastym podłożu (często na 
obrzeżach lasów), ale czasami także w stromych ściankach i osuwiskach. 
niekiedy gatunek może gniazdować gromadnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena nitida (müller, 1776)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Doli-
na Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1868; Śnieżek 
1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), Wadowice (Wierzejski 1874), mszana Dol-
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na (Śnieżek 1910), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), sromowce 
niżne, sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do końca maja (czasami do początku 
czerwca).
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlający wszystkie 
możliwe biotopy, jak świetliste lasy i ich obrzeża, zarośla śródpolne, su-
che i kwieciste łąki, murawy, ugory, wały przeciwpowodziowe, piaskow-
nie oraz żwirownie i glinianki, a także sady oraz ogrody i parki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają py-
łek z kwiatów roślin należących do 15 rodzin: amaryllidaceae (Allium 
ursinum  l.), apiaceae (Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Heracleum 
sphondylium l.), asteraceae (Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago 
farfara l.), Boraginaceae (Pulmonaria obscura Dumort., P. officinalis l.), 
Brassicaceae (Brassica napus l., Cardamine pratensis l.), caryophyllaceae 
(Stellaria holostea l.), cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.), 
cornaceae (Cornus sanguinea  l.), Grossulariaceae (Ribes nigrum  l.), 
lamiaceae (Lamium maculatum  l.), Plantaginaceae (Veronica 
chamaedrys  l.), Ranunculaceae (Ficaria verna Huds., Ranunculus 
acris  l. i  R.  bulbosus  l.), Rosaceae (Cerasus avium (l.) moench, 
Prunus spinosa l., P. domestica l., Pyrus communis  l.), salicaceae (Salix 
caprea  l.), sapindaceae (Acer campestre  l. i A. platanoides  l., Aesculus 
hippocastanum l.), saxifragaceae (Saxifraga umbrosa l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub czasami tworzą duże agregacje, gniazda zakładane są głów-
nie na skąpo porośniętych roślinnością skarpach i nasypach oraz obrze-
żach lasów i zarośli, w siedliskach ruderalnych i na suchych łąkach oraz 
parkach i ogrodach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena nitidiuscula schenck, 1853
Miejsca stwierdzenia: Rzeżuśnia (Wiśniowski i in. 2018a), ojcow-
ski Park narodowy (Dylewska 1988; Wiśniowski i in. 2018a), Kra-
ków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), okolice Krakowa (moroń 
i in. 2008), Wojnicz, Pieniny (Wiśniowski i in. 2018a), żegiestów 
(Śnieżek 1910).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera ciepłe obrzeża lasów 
i zarośli, suche murawy i kwieciste łąki (w tym również wilgotne), rza-
dziej siedliska ruderalne, piaskownie oraz glinianki i żwirownie, a także 
parki i ogrody.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przed-
stawicielami rodziny selerowatych (apiaceae). samice zbierają py-
łek m.in. z kwiatów: Aegopodium podagraria l., Angelica sylvestris l., 
Daucus carota l., Falcaria vulgaris Bernh., Heracleum sphondylium l. 
i Peucedanum oreoselinum (l.) moench.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje, zakładając gniazda w piaszczystych 
lub gliniastych, gołych lub skąpo porośniętych roślinnością, płaskich, 
ciepłych i suchych miejscach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena niveata friese, 1887
Miejsca stwierdzenia: Kraków, Goruszów, żabno-Konary, zgłobice, 
Dąbrowa (Dylewska 1987).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do końca czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek znany z ciepłych i suchych miejsc ta-
kich jak: murawy, ekstensywnie użytkowane grunty orne i użytki zielo-
ne oraz piaskownie i glinianki.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedsta-
wicielami rodziny kapustowatych (Brassicaceae). samice zbierają py-
łek m.in. z  kwiatów: Brassica napus  l., Cardaria draba (l.) Desv., 
Descurainia sophia (l.) Webb ex Pranti, Raphanus raphanistrum  l., 
Sinapis arvensis  l., Sisymbrium officinale (l.) scop., Thlaspi arvense  l. 
sporadycznie odwiedzają także kwitnący Anthylis vulneraria l. (fabaceae) 
i Taraxacum officinale f. H. Wigg. (asteraceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo kopiąc gniazda w zboczach porośniętych roślinnością stepową, 
rzadziej na terenach piaszczystych.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Andrena nycthemera Imhoff, 1868
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920), oko-
lice tarnowa (Dylewska 1987), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do końca maja.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje tereny piaszczyste takie 
jak np. wydmy śródlądowe i piaskownie oraz wały i nasypy.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z wierzbami. 
samice zbierają pyłek m.in. z kwitnących: Salix caprea l., S. cinerea l., 
S. purpurea l.; sporadycznie odwiedzane są także kwiaty Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje, zakładając gniazda w piaszczystych 
ścieżkach i pagórkach oraz u podnóża piaskowych ścianek i obrywów, 
a także na obrzeżach lasów.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena ovatula (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Doli-
na Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 
1910; łoziński 1920), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), msza-
na Dolna (Śnieżek 1910), Galicowa Grapa koło Poronina (Dylewska 
1991a), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).  
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche i kwieciste łąki oraz mu-
rawy, obrzeża zarośli śródpolnych, wały i nasypy, a także piaskownie 
i glinianki oraz ciepłe i suche siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek głównie z kwitnących roślin bobowatych – fabaceae (np. Genista 
tinctoria l., Lathyrus spp., Lotus corniculatus l. i L. germanicus (Gremli) 
Peruzzi, Medicago spp., Melilotus alba medik i M. officinalis (l.) Pall., 
Trifolium pratense l., T. repens l., Vicia sepium l.), ale także także z as-
trowatych  – asteraceae (Taraxacum officinale f.  H. Wigg.), ogórec-
znikowatych – Boraginaceae (Echium vulgare  l.), kapustowatych  – 
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Brassicaceae, goździkowatych – caryophyllaceae (Stellaria media (l.) 
Vill.), wrzosowatych – ericaceae (Calluna vulgaris  (l.) Hull), jas-
notowatych – lamiaceae (Ajuga reptans l., Thymus spp.), różowatych – 
Rosaceae (Potentilla spp. i Rubus spp.) i wierzbowatych – salicaceae 
(Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice często tworzą więk-
sze (czasami bardzo duże) agregacje, zakładając gniazda w różnego ro-
dzaju glebach, w miejscach zarówno rzadko, jak i gęsto porośniętych 
roślinnością, jak różnego rodzaju suche łąki oraz obrzeża pól i zarośli.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena pandellei Pérez, 1903
Miejsca stwierdzenia: Ryczówek (Wiśniowski i in. 2018a), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), ska-
wina (Wiśniowski i in. 2018a), żegiestów (Dylewska i zabłocki 1972).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera suche i kwieciste łąki 
oraz murawy, a także obrzeża lasów i zarośli śródpolnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z dzwonkami 
(Campanula  l.). samice zbierają pyłek m.in. z kwiatów: Campanula 
glomerata l., C. patula l., C. rapunculus l. i C. sibirica l. sporadycznie 
odwiedzane są także Sinapis arvensis l. (Brassicaceae) i Trifolium spp. 
(fabaceae) oraz Veronica chamaedrys  l. (Plantaginaceae) i  Taraxacum 
officinale f. H. Wigg. (asteraceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice często tworzą małe 
(rzadko większe) agregacje, zakładając gniazda w miejscach suchych 
i  ciepłych o piaszczystym lub gliniastym, rzadko porośniętym roślin-
nością gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

Andrena paucisquama noskiewicz, 1924
Miejsca stwierdzenia: rezerwat „Biała Góra” koło tunelu, rezerwat 
„Wały” koło Racławic, szczawnica-Piaski (Wiśniowski i in. 2018a), 
sromowce niżne (Dylewska i noskiewicz 1963).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje w suchych i ciepłych miejscach, 
takich jak kwieciste łąki i pastwiska oraz murawy, a także obrzeża lasów 
i zarośli śródpolnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z dzwonkami 
(Campanula l.). samice zbierają pyłek z kwiatów różnych gatunków 
jak np.: Campanula sibirica l. sporadycznie odwiedzane są także prze-
tacznik ożankowy – Veronica chamaedrys l. (Plantaginaceae) i bodzisz-
ki – Geranium spp. (Geraniaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w miejscach o charakterze stepowym.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena pilipes fabricius, 1781
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Krzeszowice (Wierzejski 1874), Kra-
ków (łoziński 1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), 
mszana Dolna, chabówka (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera piaszczyste tere-
ny otwarte takie jak: murawy i siedliska ruderalne, wydmy śródlądowe 
i łachy piasku, pola i ugory oraz miedze.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek głównie z kwiatów Brassicaceae (Barbarea vulgaris R. Br., 
Berteroa incana (l.) Dc., Brassica napus l., B. oleracea l., B. rapa l., 
Cardaria draba (l.) Desv., Rorripa spp., Sinapis arvensis  l.), oraz 
w znacznie mniejszym stopniu z przedstawicieli rodzin: amarylidaceae 
(Allium cepa  l.), apiaceae (Aegopodium podagraria  l., Eryngium 
campestre  l., Heracleum sphondylium  l.), asteraceae (Centaurea 
jacea l., C. scabiosa l., Cirsium arvense (l.) scop., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg. i  Tussilago farfara  l.), fabaceae (Melilotus alba medik, 
Trifolium repens l.), lamiaceae (Salvia pratensis l.), Resedaceae (Reseda 
lutea l.), Rosaceae (Crataegus laevigata (Poir.) Dc., Fragaria vesca l., 
Rubus fruticosus l.), salicaceae (Salix spp.).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, ale mogą też tworzyć duże agregacje, kopiąc gniazda prawie 
wyłącznie w piaszczystym gruncie (bardzo rzadko w gliniastym lub gli-
niasto-lessowym). Gniazda zakładane są m.in. na drogach i skarpach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena polita smith, 1847
Miejsca stwierdzenia: Hebdów (Wiśniowski i in. 2018b), ojcowski 
Park narodowy (Dylewska 1988), Podegrodzie, żegiestów (Dylew-
ska i zabłocki 1972).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych kwiecistych łą-
kach i murawach, obrzeżach lasów, suchych i ciepłych siedliskach ru-
deralnych, a także w kamieniołomach oraz piaskowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny astrowatych (asteraceae). samice zbierają pyłek m.in. 
z kwitnących: Cichorium intybus l., Hieracium pilosella l., Hypochoeris 
radicata l., Leontodon autumnalis l. i Picris hieracioides l. sporadycznie 
odwiedzane są także kwiaty Convolvulus arvensis l. (convolvulaceae) 
oraz Potentilla spp. (Rosaceae) i Thymus spp. (lamiaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się pojedyn-
czo lub tworzą małe agregacje, zakładając gniazda w gołych lub rzadko 
porośniętych roślinnością piaszczystych lub gliniastych miejscach jak 
np. skarpy czy drogi gruntowe.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena pontica Warncke, 1972
Miejsca stwierdzenia: Uniejów-Rędziny, Rzeżuśnia, rezerwat „Wały” 
koło Racławic (Wiśniowski i in. 2018a), Gołcza, Pieskowa skała, oj-
cowski Park narodowy (celary i Wiśniowski 2003a), Kraków (Dy-
lewska 1987; moroń i in. 2008), okolice Krakowa (moroń i in. 
2008), Goruszów, Bogumiłowice (Wiśniowski i in. 2018a), żabno-
Konary, zgłobice, Roztoka (Dylewska 1987). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek znany jest z obrzeży lasów, ciepłych 
muraw i kwiecistych łąk oraz skarp i nasypów.
rośliny pokarmowe: lektyzm gatunku nie rozpoznany, odwiedza 
kwiaty Aegopodium podagraria  l. i Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm. 
(apiaceae) oraz Rorippa spp. (Brassicaceae) i różnych gatunków roślin 
astrowatych (asteraceae).
gniazdowanie: nieznane.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Andrena potentillae Panzer, 1809
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków (łoziński 1920), Pieniny (Dylewska 1987).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w ciepłych i suchych miejscach, 
zasiedlając napiaskowe i nawapienne murawy oraz piaskownie i glinianki.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z różnymi ga-
tunkami pięciorników (np. Potentilla arenaria Borkh. i P. neumanniana 
Rchb.), sporadycznie odwiedzane są również Fragaria spp., a także 
Bellis perennis  l. i Taraxacum officinale f. H. Wigg. (asteraceae) oraz 
Cardaria draba (l.) Desv. (Brassicaceae) i Veronica spp. (Plantaginaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub w małych agregacjach, zakładając gniazda w pozbawionych 
roślinności lub słabo zarośniętych piaszczystych lub gliniastych miej-
scach, często między kamieniami.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena praecox (scopoli, 1763)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Doli-
na Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 
1910; łoziński 1920; Banaszak 1988; moroń i in. 2008), Babia 
Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), tatry, zakopane (Dylewska 
1991a), czorsztyn, Krościenko, sromowce niżne, sromowce Średnie, 
sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek przede wszystkim wybiera tereny 
piaszczyste, występuje w piaskowniach i żwirowniach oraz na wałach 
i nasypach, polanach oraz obrzeżach lasów i zarośli.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z wierzbami. 
samice zbierają pyłek m.in. z kwitnących: Salix alba l., S. aurita l., 
S. caprea l., S. cinerea l., S. fragilis l., S. purpurea l., S. viminalis l.; 
sporadycznie odwiedzane są także kwiaty Brassica spp. (Brassicaceae); 
Ranunculus spp. (Ranunculaceae); Ribes spp. (Grossulariaceae); Lamium 
purpureum  l. (lamiaceae); Bellis perennis  l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg. i Tussilago farfara l. (asteraceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub w małych agregacjach, zakładając gniazda w pozbawionym 
roślinności lub słabo zarośniętym, płaskim lub lekko nachylonym, 
piaszczystym lub lessowym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena propinqua schenck, 1853
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920), czorsztyn, sromowce 
niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na murawach oraz wałach 
i nasypach, obrzeżach lasów oraz piaskowniach i żwirowniach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnących 
reprezentantów 7 rodzin: asteraceae, apiaceae, Brassicaceae, fabaceae, 
lamiaceae, Rosaceae i salicaceae.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda w pozbawionym roślinności lub słabo zaro-
śniętym, piaszczystym lub gliniastym gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena proxima (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków (łoziński 1920), Babia Góra (celary 2021), Pieniny (Dy-
lewska i noskiewicz 1963).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na murawach i kwiecistych 
łąkach, wałach i nasypach, obrzeżach zarośli i pól oraz na siedliskach 
ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z kwit-
nącymi roślinami z rodziny apiaceae (Aegopodium podagraria  l., 
Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Chaerophyllum temulum l., Conium 
maculatum l., Daucus carota l., Falcaria vulgaris Bernh., Heracleum 
sphondylium  l.). sporadycznie odwiedza także Bellis prennis  l. 
i Taraxacum officinale f. H. Wigg. (asteraceae) oraz Stellaria holostea l. 
(caryophyllaceae) i Myosotis spp. (Boraginaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub w małych agregacjach, zakładając gniazda w pozbawio-
nym roślinności lub słabo zarośniętym, piaszczystym lub gliniastym 
gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

Andrena pusilla Pérez, 1903
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Kraków (Dylewska 1987; Wiśniowski i in. 2022), Bogumiłowice, 
muszyna (Dylewska 1987).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe 
latają od kwietnia do maja i od połowy czerwca do przełomu lipca 
i sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche i ciepłe łąki oraz pastwi-
ska, obrzeża lasów i zarośli, wały i nasypy, wydmy śródlądowe, stepy 
i siedliska ruderalne oraz ogrody.
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie oligolektyczny, zwią-
zany z kwitnącymi roślinami z rodziny Brassicaceae (np. Capsella 
bursa-pastoris (l.) medik), sporadycznie odwiedzający również Veronica 
chamaedrys l. (Plantaginaceae) i Fragaria vesca l. (Rosaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda w gliniastym lub piaszczystym gruncie oraz 
stepowych skarpach i zboczach.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Andrena rosae Panzer, 1801
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Krzeszowice (Wierzejski 1874), Kraków (moroń i in. 2008), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), chabówka, nowy targ (Śnieżek 
1910), zubrzyk, żegiestów (celary i Wiśniowski 2009).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje zarówno wilgotne, jak 
i ciepłe oraz suche miejsca. znany jest z ekstensywnie użytkowanych 
gruntów rolnych, muraw oraz wałów i nasypów, siedlisk ruderalnych, 
a także obrzeży lasów i zarośli.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitną-
ce rośliny należące do 4 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., 
Angelica sylvestris l., Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota l., 
Eryngium planum  l. i E. campestre  l., Falcaria vulgaris Bernh., 
Heracleum sphondylium l., Pastinaca sativa l.), asteraceae (Cichorium 
intybus l., Cirsium spp.), Rosaceae (Crataegus  spp., Fragaria vesca l., 
Malus domestica Borkh., Potentilla spp., Prunus spp.) i salicaceae 
(Salix spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub w małych agregacjach, zakładając gniazda w pozbawionym 
roślinności lub rzadko porośniętym, piaszczystym lub gliniastym grun-
cie – często na zboczach lub drogach gruntowych.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena ruficrus nylander, 1848
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (łoziński 
1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja (celary 
1998a), zubrzyca Górna (Dylewska 1966).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca marca do połowy maja.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami leśnymi, wystę-
pujący w lasach (zarówno podmokłych, jak i piaszczystych borach) i na 
ich obrzeżach oraz na polanach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z wierzba-
mi (Salix spp.), obserwowany m.in. na kwiatostanach Salix aurita l., 
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S.  caprea  l., S. cinerea  l. i S. purpurea l.; czasami odwiedza także 
kwiaty Anemone spp. (Ranunculaceae) oraz Veronica chamaedrys  l. 
(Plantaginaceae) i Tussilago farfara l. (asteraceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda w gliniastym lub piaszczystym gruncie na 
polanach starych lasów i ich obrzeży oraz na leśnych drogach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena rufizona Pérez, 1924
Miejsca stwierdzenia: Galicowa Grapa koło Poronina (Dylewska 
1991a), zakopane (noskiewicz 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy czerwca do połowy sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami górskimi, wy-
stępuje na ekstensywnie użytkowanych łąkach i pastwiskach oraz na 
murawach i obrzeżach lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z dzwon-
kami (Campanula spp.), którego samice zbierają pyłek z kwiatów: 
C. patula l., C. rapunculoides l., C. rotundifolia l. i C. trachelium l. 
sporadycznie odwiedzane są również bodziszki (Geranium spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda głównie w gliniastym gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena saxonica stoeckhert, 1935
Miejsca stwierdzenia: specjalny obszar ochrony siedlisk chodów-fal-
niów (Wiśniowski i in. 2022).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca kwietnia do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych i ciepłych mura-
wach i łąkach, oraz na ugorach, a także na wałach i nasypach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z kwiatami 
Ornithogalum collinum Guss. i O. umbellatum l. (asparagaceae). spo-
radycznie odwiedzane są również Fragaria vesca l. (Rosaceae), Veronica 
chamaedrys  l. (Plantaginaceae) i Taraxacum officinale f.  H.  Wigg. 
(asteraceae).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w stepowych zboczach i piaszczystych murawach skąpo poro-
śniętych roślinnością.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Andrena schencki morawitz, 1866
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920), 
mszana Dolna, Rabka zdrój (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu kwietnia i maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje suche i ciepłe miejsca, 
kwieciste łąki i murawy oraz ugory i siedliska ruderalne, a także wały 
przeciwpowodziowe.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają pyłek 
z kwiatów przedstawicieli 11 rodzin: asteraceae (Achillea millefolium l., 
Centaurea jacea  l., Hieracium spp., Leucanthemum vulgare lam., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Anchusa officinalis l.), 
Brassicaceae (Brassica napus  l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) 
J.  m.  coult.), cornaceae (Cornus sanguinea  l.), fabaceae (Trifolium 
pratense  l., T.  repens  l.), lamiaceae (Thymus spp.), Plantaginaceae 
(Veronica chamaedrys l.), Rhamnaceae (Frangula alnus mill.), Rosaceae 
(Crataegus laevigata (Poir.), Potentilla neumanniana Rchb., Rubus 
idaeus l.), sapindaceae (Acer spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się pojedyn-
czo lub w małych agregacjach, zakładając gniazda w pozbawionym roślin-
ności lub rzadko porośniętym, najchętniej gliniastym gruncie; na obrze-
żach lasów i dróg oraz wałach i nasypach, a także w obrywach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena semilaevis Pérez, 1903
Miejsca stwierdzenia: Wola Kalinowska, ojcowski Park narodowy 
(Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), zawoja, Babia Góra 
(Dylewska 1966), tatry (Dylewska 1991a), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do przełomu czerwca i lipca.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zarośli, 
na suchych murawach i łąkach oraz nasypach i wałach, a także w pia-
skowniach i gliniankach oraz siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwiatów roślin należących do 5 rodzin: apiaceae (Aegopodium 
podagraria l. i Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm.), asteraceae (Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (różne gatunki), Plantaginaceae 
(Veronica chamaedrys l.), Rosaceae (Fragaria vesca l. i Potentilla spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda w pozbawionym roślinności lub rzadko po-
rośniętym, gliniastym (najczęściej) lub piaszczystym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena similis smith, 1849
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Kraków, Bełcza, tylmanowa, Krościenko, szczawnica-Piaski, muszyna 
(Dylewska 1987).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od maja do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla tereny o gliniastym lub piasz-
czystym podłożu, spotykany jest na suchych murawach i kwiecistych łą-
kach oraz na obrzeżach lasów i polanach, a także w gliniankach (znacz-
nie rzadziej w piaskowniach).
rośliny pokarmowe: Gatunek najprawdopodobniej oligolektyczny, 
związany z przedstawicielami fabaceae. oblatuje m.in. kwitnące koni-
czyny (Trifolium spp., np. T. pratense l.) i groszki (Lathyrus spp.) oraz 
janowce (Genista spp.) i komonicę zwyczajną (Lotus corniculatus  l.). 
sporadycznie notowany jest także z wierzb – Salix spp. (salicaceae), ja-
strzębców – Hieracium spp. i mniszków – Taraxacum spp. (asteraceae), 
maliny właściwej Rubus idaeus l. (Rosaceae), gwiazdnicy wielkokwiato-
wej – Stellaria holostea l. (caryophyllaceae) oraz dąbrówek – Ajuga spp. 
(lamiaceae) i borówki czarnej – Vaccinium myrtillus l. (ericaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się pojedynczo, 
zakładając gniazda w pozbawionej roślinności lub rzadko porośniętej, glinia-
stej lub piaszczystej ziemi (czasami także w lessie); na miejsca budowy gniazd 
wybierane są najczęściej obrzeża lasów i polany oraz wąwozy i parowy.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Andrena subopaca nylander, 1848
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kra-
ków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; moroń i in. 2008), Kłaj (Ba-
naszak 1988), Babia Góra, lipnica mała, zubrzyca Górna (Dylewska 
1966), Kościelisko-Kiry, tatry, zakopane (Dylewska 1991a), sromowce 
niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami (drugie bardzo rzadkie), które-
go osobniki dorosłe latają od przełomu kwietnia i maja do czerwca i od 
lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek znany z obrzeży lasów i zarośli śród-
polnych, miedz oraz suchych muraw i żyznych łąk, parków i ogrodów, 
a także siedlisk ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice odwie-
dzają kwitnących przedstawicieli 7 rodzin: apiaceae (Aegopodium 
podagraria  l.), asparagaceae (Ornithogalum umbellatum  l.), 
caryophyllace (Stellaria holostea l.), lamiaceae (Veronica chamaedrys l.), 
liliaceae (Gagea lutea  (l.)  Ker Gawl.), Rosaceae (Fragaria vesca  l., 
Potentilla neumanniana Rchb., Rosa spp., Rubus idaeus l.), salicaceae 
(Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się najczęściej 
tworząc małe agregacje, zakładając gniazda w pozbawionej roślinności lub 
rzadko porośniętej ziemi, w mniej lub bardziej ocienionych miejscach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena suerinensis friese, 1884
Miejsca stwierdzenia: Barcice (Dylewska i zabłocki 1972).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy maja do początku lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje na stepach oraz piaszczystych po-
lach i ugorach, a także siedliskach ruderalnych i piaskowniach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z  przedsta-
wicielami rodziny kapustowatych (Brassicaceae). samice zbierają py-
łek m.in. z Brassica napus l. i B. rapa l., Cardaria draba  (l.) Desv., 
Raphanus raphanistrum l., Sinapis alba l., S. arvensis l., Sisymbrium 
officinale (l.) scop., Thlaspi arvense l.; czasami odwiedzany jest tak-
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że jastrzębiec kosmaczek – Hieracium pilosella l., i mniszek lekarski – 
Taraxacum officinale f. H. Wigg. (asteraceae) oraz jaskier wielokwiato-
wy – Ranunculus polyanthemos l. (Ranunculaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się najczę-
ściej tworząc małe agregacje, zakładając gniazda w pozbawionej roślin-
ności lub rzadko porośniętej, głównie piaszczystej lub lessowej glebie, 
w miejscach płaskich lub stepowych zboczach. 
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena synadelpha Perkins, 1914
Miejsca stwierdzenia: zawoja (celary 1998a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku maja do początku lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek znany jest ze świetlistych lasów oraz 
obrzeży lasów i zarośli, a także ugorów i siedlisk ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają pyłek 
z kwitnących roślin reprezentujących 9 rodzin: apiaceae (Chaerophyllum 
temulum  l.), asteraceae (Taraxacum spp.), Berberidaceae (Berberis 
vulgaris l.), Brassicaceae (Brassica napus l.), fagaceae (Quercus robur l.), 
Rhamnaceae (Rhamnus spp.), Rosaceae (Crataegus laevigata (Poir.) Dc., 
C. monogyna Jacq., Rosa spp., Rubus idaeus l., Spiraea spp.), salicaceae 
(Salix spp.) i sapindaceae (Acer pseudoplatanus l.).  
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda pod krzakami oraz 
na gruntowych drogach i poboczach dróg, w pozbawionej roślinności 
lub rzadko porośniętej, głównie piaszczystej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Andrena taraxaci Giraud, 1861
Miejsca stwierdzenia: czorsztyn, Krościenko, sromowce niżne, Pieni-
ny (Dylewska i noskiewicz 1963), łąkcica, Kłodne, łącko, Roztoka, 
czchów, melsztyn, Bogumiłowice, zubrzyk, Barcice, Piwniczna zdrój 
(Dylewska i zabłocki 1972).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku maja do przełomu czerwca i lipca.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje na łąkach oraz wałach i na-
sypach, w piaskowniach i gliniankach, a także na obrzeżach lasów i sie-
dliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawicie-
lami rodziny astrowatych (asteraceae). samice zbierają pyłek z  kwiatów 
Taraxacum officinale f. H. Wigg. i bardzo rzadko z Tussilago farfara l. Po-
nadto okazjonalnie obserwowane są osobniki na kwitnącym kozibrodzie łą-
kowym (Trapogon pratensis l.), czasami również na wierzbach (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda w gołej lub rzadko 
porośniętej roślinnością, gliniastej, ale także piaszczystej ziemi. Gniazda 
kopane są zarówno w miejscach płaskich, jak i pochyłych.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena tarsata nylander, 1848
Miejsca stwierdzenia: szczyrzyc (Wiśniowski i in. 2018b), Babia Góra 
(celary 1998a), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), zakopane 
(Śnieżek 1910; Dylewska 1991a), Krynica zdrój (noskiewicz 1958; 
Wiśniowski i in. 2018b).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek borealno-górski występujący w świetli-
stych lasach oraz na górskich łąkach, polanach i obrzeżach lasów. 
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawicie-
lami rodzaju Potentilla l. (Rosaceae). samice zbierają pyłek z kwiatów 
m.in.: Potentilla anserina l., P. erecta (l.) Raeusch., P. reptans l. osob-
niki sporadycznie odwiedzają także kwitnące jaskry (Ranunculus spp.), 
jeżyny (Rubus spp.), świetlika wyprężonego (Euphrasia stricta 
D. Wolff), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis  moench), dzwonki 
(Campanula spp.), jasieńca piaskowego (Jasione montana l), brodawni-
ki (Leontodon spp.) i jastrzębce (Hieracium spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
małe agregacje, zakładając gniazda na obrzeżach lasów lub na polanach, 
gęsto porośniętych borówką czarną (Vaccinium myrtillus l.), w gliniastej lub 
piaszczystej (rzadziej w torfiastej) ziemi pokrytej opadłymi igłami świerka.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Andrena thoracica (fabricius, 1775)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Wierzejski 1868; łoziński 1920), 
nowy targ (Śnieżek 1910), Krościenko, sromowce niżne, sromowce 
Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla głównie tereny piaszczyste, 
wydmy śródlądowe i murawy napiaskowe, obrzeża lasów, wały i nasypy, 
miedze oraz piaskownie i siedliska ruderalne. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących roślin należących do 15 rodzin: amarylidaceae 
(Allium cepa  l.), apiaceae (Heracleum sphondylium  l.), asteraceae 
(Centaurea jacea  l., Cirsium vulgare (savi) ten., Hypochoeris 
radicata  l., Tanacetum vulgare  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., 
Tussilago farfara  l.), Brassicaceae (Cardamine pratensis  l., Sinapis 
arvensis  l.), campanulaceae (Campanula spp., Jasione montana  l.), 
caryophyllaceae (Stellaria holostea  l.), ericaceae (Calluna 
vulgaris  (l.) Hull), Hypericaceae (Hypericum perforatum  l.), 
lamiaceae (Glechoma hederacea l.), malvaceae (Tilia spp.), onagraceae 
(Epilobium angustifolium (l.)  Holub), Ranunculaceae (Ficaria 
verna Huds.), Rosaceae (Malus spp., Potentilla spp., Prunus spinosa l., 
Pyrus communis l., Rubus fruticosus l., R. idaeus l.), salicaceae (Salix 
caprea l., S. triandra l.), sapindaceae (Acer pseudoplatanus l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
często duże agregacje, zakładając gniazda w gołej lub rzadko porośnię-
tej roślinnością, piaszczystej lub gliniastej (czasami również lessowej) 
ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena tibialis (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; moroń i in. 2008), rezer-
wat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja (Dylewska 1966; 
celary 1998a), Babia Góra (Dylewska 1966), Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963).
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Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe latają 
od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany na obrzeżach lasów i zaro-
śli, w parkach i ogrodach, na suchych murawach i łąkach oraz wałach 
i nasypach, a także w piaskowniach i gliniankach oraz siedliskach rude-
ralnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwiatów roślin należących do 7 rodzin: asteraceae (Cirsium spp., 
Senecio vernalis Waldst. & Kit., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
Brassicaceae (Brassica napus l.), campanulaceae (Jasione montana l.), 
Grossulariaceae (Ribes spp.), Rosaceae (Cerasus avium  (l.)  moench, 
C. mahaleb mill., Malus domestica Borkh., Potentilla spp., Rubus 
idaeus  l.), sapindaceae (Acer campestre  l. i A. platanoides  l., 
A. pseudoplatanus l.), salicaceae (Salix aurita l., S. caprea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, zakładając gniazda w gołej lub rzadko porośniętej roślinno-
ścią, piaszczystej lub gliniastej (czasami również lessowej) ziemi, na 
nasłonecznionych skarpach oraz obrzeżach pól i lasów (także w par-
kach).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena vaga Panzer, 1799
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (Wie-
rzejski 1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), Pie-
niny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje przy brzegach cieków 
i zbiorników wodnych, w piaskowniach i gliniankach oraz na wałach 
przeciwpowodziowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z wierz-
bami (Salix spp.), samice zbierają pyłek z kwitnących: Salix alba  l., 
S. aurita l., S. caprea l., S. cinerea l., S. myrsinifolia salisb., S. fragilis l., 
S. pentandra l., S. purpurea l. i S. viminalis l. sporadycznie odwiedza-
ne są także kwiaty Crataegus spp., Malus spp., Prunus spp., Spiraea spp. 
(Rosaceae) i Taraxacum officinale f. H. Wigg. (asteraceae).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda w gołej lub rzadko 
porośniętej roślinnością, głównie piaszczystej (znacznie rzadziej glinia-
stej, a czasami również lessowej) ziemi. Gniazda kopane są na obrzeżach 
lasów oraz murawach napiaskowych i suchych łąkach, a także na grun-
towych drogach i w piaskowniach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena varians (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kra-
ków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń i in. 
2008), Babia Góra (celary 2021).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku kwietnia do końca maja.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje w lasach, na obrzeżach lasów i zarośli 
oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, a także w ogrodach i parkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwitnących reprezentantów 13 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm.), asteraceae (Taraxacum officinale f.  H.  Wigg. 
i Tussilago farfara l.), Berberidaceae (Berberis vulgaris l.), Betulaceae 
(Betula pendula Roth), Brassicaceae (Barbarea vulgaris R. Br. i Brassica 
napus l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea l. i S. media (l.) Vill.), 
ericaceae (Vaccinium myrtillus l.), Grossulariaceae (Ribes alpinum l., 
R. nigrum  l., R. petraeum Wulfen, R. uva-crispa  l.), Ranuncula-
ceae (Ranunculus acris  l.), Rhamnaceae (Rhamnus spp.), Rosaceae 
(Cerasus avium (l.) moench, Crataegus laevigata (Poir.) Dc. i C. 
monogyna  l., Fragaria vesca  l., Malus domestica Borkh., Prunus 
spinosa l. i P. domestica l., Pyrus communis l.), salicaceae (Salix alba l. 
i S. caprea l.), sapindaceae (Acer campestre l. i A. pseudoplatanus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje, zakładając gniazda w skąpo poro-
śniętej roślinnością, piaszczystej lub gliniastej ziemi. Gniazda kopane 
są na wałach i nasypach oraz miedzach i obrzeżach lasów, a także na 
obrzeżach parków i na ogrodowych ścieżkach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Andrena ventralis Imhoff, 1832
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (Wierzejski 1868, 1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920; 
moroń i in. 2008), czorsztyn, Krościenko, sromowce niżne, Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu marca i kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z brzegami cieków wodnych, 
zamieszkujący także wały oraz piaskownie i glinianki.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z wierz-
bami (Salix spp.), odwiedzający m.in. kwiatostany Salix caprea  l., 
S.  cinerea  l., S. purpurea  l., S. triandra  l. i S. viminalis l.; spora-
dycznie obserwowany także na kwiatach Viburnum spp. (adoxaceae), 
Bellis perennis  l., Petasites spp., Taraxacum officinale f. H.  Wigg. 
(asteraceae), Brassica spp., Capsella bursa-pastoris (l.) medik, Cardaria 
draba (l.) Desv. (Brassicaceae), Potentilla neumanniana Rchb., Spiraea 
salicifolia l. (Rosaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się najczę-
ściej tworząc małe agregacje, zakładając gniazda w skąpo porośniętej 
roślinnością, piaszczystej (rzadko gliniastej) ziemi. Gniazda kopane 
są na wałach przeciwpowodziowych i nasypach oraz na gruntowych 
drogach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Andrena viridescens Viereck, 1916
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Wi-
śniowski i in. 2018a), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków 
(łoziński 1920; moroń i in. 2009). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu kwietnia i maja do drugiej połowy czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych łąkach i mura-
wach oraz na wałach przeciwpowodziowych i skarpach, a także na sło-
necznych obrzeżach lasów i zarośli.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przetacz-
nikami – Veronica spp. (Plantaginaceae), odwiedzający m.in. kwiaty 
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Veronica chamaedrys l. i V. teucrium l. sporadycznie widywany też na 
kwitnących głogach (Crataegus spp.) i pięciornikach (Potentilla spp.) 
oraz na poziomce pospolitej (Fragaria vesca l.) i jasnocie purpurowej 
(Lamium purpureum l.), a także na mniszku lekarskim (Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo (czasami w małych agregacjach), kopiąc gniazda w rzadko po-
rośniętej roślinnością, piaszczystej lub gliniastej ziemi. Gniazda zakła-
dane są na wałach przeciwpowodziowych i skarpach oraz na obrzeżach 
lasów.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Andrena wilkella (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), rezerwat „skołczanka” (Banaszak 
i in. 1998), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), Bukowina tatrzań-
ska (Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od początku maja do końca czerwca (czasami do połowy lipca).
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera suche łąki i mura-
wy oraz wały i nasypy, siedliska ruderalne oraz piaskownie i glinianki, 
a także obrzeża lasów i zarośli.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawicie-
lami rodziny bobowatych (fabaceae). samice zbierają pyłek z kwiatów: 
Lotus corniculatus l., L. uliginosus schkuhr, Medicago sativa l., Melilotus 
alba medik, Onobrychis viciifolia scop., Ononis spinosa l., Sarothamnus 
scoparius (l.) Wimm. ex W. D. J. Koch, Trifolium arvense l., T. pratense l., 
T. repens l., Ulex europaeus l., Vicia faba l. i V. sepium l. Poza główny-
mi roślinami pokarmowymi, sporadycznie odwiedzane są: Daucus carota l. 
(apiaceae), Berberis vulgaris  l. (Berberidaceae), Brassica spp. i Sinapis 
arvensis l. (Brassicaceae) oraz Frangula alnus mill. (Rhamnaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje, kopiąc gniazda w gołej lub rzadko 
porośniętej roślinnością, piaszczystej albo gliniastej ziemi, na miedzach 
i skarpach oraz kserotermicznych stokach lub na obrzeżach lasów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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rodzaj zbierka – Panurgus Panzer, 1806
Panurgus banksianus (Kirby, 1802)

Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Poręba 
Wielka (Śnieżek 1910), zawoja, Babia Góra, zubrzyca Górna, Kiczo-
ry (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska, Kościelisko-Gronik (Dy-
lewska 1991a), zakopane (Wierzejski 1874).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje obrzeża lasów i górskie 
polany, suche i ciepłe murawy oraz piaszczyste siedliska ruderalne i ugo-
ry, a także piaskownie i glinianki.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny astrowatych (asteraceae). samice zbierają pyłek z kwit-
nących: Cichorium intybus l.,  Hieracium spp., Hypochoeris radicata l., 
Leontodon autumnalis l. i L. hispidus l. oraz Picris hieracioides l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
mniejsze lub większe agregacje, najczęściej na skarpach i gruntowych 
drogach, kopiąc gniazda w gołej lub rzadko porośniętej roślinnością, 
piaszczystej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Panurgus calcaratus (scopoli, 1763)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków, Poręba 
Wielka (Śnieżek 1910), tatry (Wierzejski 1868), sromowce niżne, 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Głęboka (Banaszak 1988).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu czerwca i lipca do przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje głównie na suchych i cie-
płych siedliskach ruderalnych, spotykany jest na torowiskach i nasy-
pach kolejowych, w piaskowniach i żwirowniach, na wałach przeciwpo-
wodziowych i skarpach, na ugorach i murawach oraz w parkach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami na-
leżącymi do rodziny astrowatych (asteraceae). samice odwiedzają kwit-
nące: Cichorium intybus l.,  Hieracium pilosella l. i H. umbellatum l., 
Hypochoeris radicata l., Leontodon autumnalis l. i Picris hieracioides l.
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gniazdowanie: Gatunek gromadny, którego samice gnieżdżą się two-
rząc mniejsze lub większe agregacje, w piaskowniach i gliniankach, na 
skarpach i gruntowych drogach, kopiąc gniazda w gołej lub rzadko po-
rośniętej roślinnością, piaszczystej lub gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj pyleńczyk – Panurginus nyLander, 1848
Panurginus labiatus eversmann, 1852

Miejsca stwierdzenia: Kraków (noskiewicz 1924).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w suchych i ciepłych miej-
scach, takich jak suche murawy i stepy. 
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami 
należącymi do rodziny kapustowatych (Brassicaceae). samice zbierają 
pyłek z kwiatów pyleńca pospolitego – Berteroa incana (l.) Dc.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU (w małopolsce 
gatunek wymarły).

rodzaj trutnica – Melitturga LatreiLLe, 1809
Melitturga clavicornis (latreille, 1806)

Miejsca stwierdzenia: Kraków (noskiewicz 1924).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od końca czerwca do połowy sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje na wydmach śródlądowych i murawach 
kserotermicznych oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, a także na su-
chych i ciepłych obrzeżach lasów i zarośli, często także przy uprawach lucerny.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami 
należącymi do rodziny bobowatych (fabaceae). samice zbierają pyłek 
z kwitnących: Lathyrus spp., Lotus corniculatus l., Medicago sativa l., 
Melilotus alba medik, Onobrychis viciifolia scop., Trifolium pratense l. 
i T. repens l. oraz Vicia cracca l. czasami odwiedzane są także (głównie 
przez samce) kwiaty szałwii – Salvia spp. i macierzanek – Thymus spp. 
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się najczę-
ściej tworzą niewielkie agregacje, kopiąc gniazda w rzadko porośniętej 
roślinnością, piaszczystej lub gliniastej (również lessowej) ziemi, w miej-
scach płaskich lub na skarpach i kserotermicznych stokach.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU (w małopolsce 
gatunek wymarły).

rodzina Smuklikowate – HaliCtidae
rodzaj Błyszczka – Dufourea LePeLetier, 1841

Dufourea dentiventris (nylander, 1848)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała (celary 2000), Dolina Będkow-
ska (celary 1988), Kraków (łoziński 1920), zawoja, zubrzyca Górna 
(Dylewska 1966), Galicowa Grapa koło Poronina (Dylewska 1991a), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), żegiestów (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od lipca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i pola-
nach oraz na murawach i nasypach w pobliżu lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami na-
leżącymi do rodzaju Campanula l. (campanulaceae). samice zbierają 
pyłek m.in. z kwitnących: Campanula glomerata l., C. rapunculus l., 
C. rotundifolia l. i C. trachelium l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się pojedyn-
czo, kopiąc gniazda w nasypach i poboczach dróg przy lasach, w gołej 
lub rzadko porośniętej roślinnością, piaszczystej lub gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Dufourea inermis (nylander, 1848)
Miejsca stwierdzenia: Ryczówek, ojców (celary 2000), Dolina Będ-
kowska (celary 1988), Rytro (Banaszak 1988). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od lipca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje na obrzeżach lasów i polanach 
oraz na suchych i ciepłych murawach.
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rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z dzwonkami – 
Campanula l. (campanulaceae). samice zbierają pyłek m.in. z kwitną-
cych: Campanula rotundifolia l. i C. trachelium l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się pojedynczo, 
zakładając gniazda m.in. na murawach i poboczach dróg przy lasach, w go-
łej lub rzadko porośniętej roślinnością, głównie piaszczysto-gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Dufourea minuta lepeletier, 1841
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; ce-
lary 2000), Babia Góra, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Poręba 
Wielka, nowy targ, zakopane (Śnieżek 1910), Bukowina tatrzańska, 
tatry (Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), 
Rytro (Banaszak 1988), Krynica zdrój (noskiewicz 1958).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany raczej z leśnymi ekosystema-
mi, znany głównie z terenów górzystych; występuje w miejscach piasz-
czystych, na obrzeżach lasów i na polanach oraz duktach i przecinkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami na-
leżącymi do rodziny astrowatych (asteraceae). samice zbierają pyłek 
m.in. z kwitnących Hieracium umbellatum l. i Leontodon autumnalis l.  
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda w wałach i nasypach 
oraz poboczach dróg przy lasach, w gołej lub rzadko porośniętej roślin-
nością, piaszczystej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj wrzałka – Systropha iLLiger, 1806
Systropha curvicornis (scopoli, 1770)

Miejsca stwierdzenia: Kraków (Wierzejski 1868). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od przełomu czerwca i lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla ciepłe i suche tereny piaszczy-
ste, jak miedze oraz ugory i siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z powojem 
Convolvulus l. (convolvulaceae), odwiedzający kwiaty powoju polne-
go – Convolvulus arvensis l. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda w wałach i nasypach 
oraz poboczach dróg, w gołej lub rzadko porośniętej roślinnością, piasz-
czystej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagrożenia – 
o niepewnej przyszłości – DD (w małopolsce gatunek wymarły – eX).

rodzaj wigorczyk – Rophites sPinoLa, 1808
Rophites quinquespinosus spinola, 1808

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1988), murownia (celary 2000), Kraków 
(Wierzejski 1874; łoziński 1920; moroń i in. 2008), Poręba Wielka 
(Śnieżek 1910), lipnica mała (Dylewska 1966), Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963), żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje murawy kserotermiczne 
i napiaskowe oraz suche i ciepłe ugory i siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami na-
leżącymi do rodziny jasnotowatych (lamiaceae). samice zbierają pyłek 
m.in. z: Ballota nigra l., Clinopodium vulgare l., Stachys arvensis (l.) l. 
oraz S. palustris l. i S. recta l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje, zakładając gniazda w gołej lub rzad-
ko porośniętej roślinnością, piaszczystej lub gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj pseudowigorczyk – Rhophitoides schenck, 1861
Rhophitoides canus (eversmann, 1852)

Miejsca stwierdzenia: Ryczówek (celary 2000), Kraków (noskie-
wicz 1924), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe latają 
od połowy czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami piaszczystymi 
i lessowymi; występujący na polach z lucerną, suchych i ciepłych mura-
wach, ugorach i siedliskach ruderalnych oraz wałach i nasypach, a także 
poboczach dróg gruntowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny bobowatych (fabaceae). samice zbierają pyłek głównie 
z kwitnących Medicago falcata l. i M. minima (l.) l. oraz M. sativa l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się two-
rzą mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda na obrzeżach pól 
z  lucerną, w wałach i nasypach oraz poboczach dróg, w pozbawionej 
roślinności, piaszczystej lub lessowej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj nęczyn – Sphecodes LatreiLLe, 1805
Sphecodes albilabris (fabricius, 1793)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Pustynia Błędow-
ska (celary 1991b), Klucze, olkusz, Kraków (celary 2000), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), oświęcim (celary 1991b).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do maja i od lipca 
do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarzy (w miejscach piaszczystych, mura-
wach napiaskowych i wydmach śródlądowych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli apiaceae (Eryngium campestre  l.) i asteraceae 
(Centaurea jacea l. i C. scabiosa l., Cirsium arvense (l.) scop., Hieracium 
umbellatum l., Solidago canadensis l. i S. virgaurea l.,  Sonchus arvensis l., 
Tanacetum vulgare l., Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch) 
oraz campanulaceae (Jasione montana  l.) i lamiaceae (Thymus 
serpyllum l. em. fr.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja głównie 
w gniazdach Colletes cunicularius (l.), ale także w gniazdach Halictus sexcinctus 
(fabr.) i H. quadricinctus (fabr.) oraz Melitturga clavivornis (latr.). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Sphecodes crassus thomson, 1870
Miejsca stwierdzenia: Rodaki (celary 2000), Golczowice (celary 
1991b, 2000), ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wiśniowski 
2003), Dolina Kobylańska (celary 2000), Karniowice (celary 1991b, 
2000), Kraków (celary 1991b), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), Bukowina tatrzańska (celary 1991b; Dylewska 1991a). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do czerwca i od lipca do 
końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarzy (najczęściej w półotwartych siedli-
skach z zaroślami, na obrzeżach lasów i na stepach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli 6 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., 
Eryngium campestre l. i Pimpinella saxifraga l.), asteraceae (Anthemis 
arvensis  l., Hieracium pilosella l., Leontodon autumnalis  l., Senecio 
jacobaea  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), crassulaceae (Sedum 
acre l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Resedaceae (Reseda 
lutea l.) i Rosaceae (Fragaria vesca l. i Potentilla neumanniana Rchb.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja głównie 
w gniazdach Lasioglossum pauxillum (schck), ale czasami także w gniaz-
dach  L. fulvicorne (Kby),  L. nitidiusculum (Kby),  L.  prasinum  (sm.) 
oraz  L. punctatissimum (schck) i  l. quadrinotatulum (schck) 
(Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes cristatus Hagens, 1882
Miejsca stwierdzenia: Klucze (celary 2000).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu czerwca i lipca do 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarzy (najczęściej na wydmach śródlądo-
wych lub dużych terenach piaszczystych).
rośliny pokarmowe: nieznane.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniazdach 
smuklików (Halictus latr.) z podrodzaju zieleniczka (Seladonia Robert.) – 
H. leucaheneus ebmer oraz H. subauratus (Rossi) i  H.  confusus  sm. 
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(Lasioglossum nigripes lep. jest mało prawdopodobnym gospodarzem z po-
wodu różnic w wielkości ciała i ekologii; Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Sphecodes ephippius (linnaeus, 1767)
Miejsca stwierdzenia: Racławice (celary 1991b), lubasz (niesio-
łowski 1949), ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylew-
ska i Wiśniowski 2003), ojców (celary 2000), Dolina Będkowska 
(celary 1988), Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; łoziński 
1920; celary 1991b, 2000; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), za-
kopane (Śnieżek 1910), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i no-
skiewicz 1963), Głęboka (Banaszak 1988). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do czerwca i od lip-
ca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarzy.
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli 7 rodzin: apiaceae (Daucus carota l., Heracleum 
sphondylium l.), asteraceae (Achillea millefolium l., Bellis prennis l., 
Carduus crispus l., Hieracium pilosella l., Leucanthemum vulgare lam., 
Potentilla argentea l., Pulicaria vulgaris Gaertn., Senecio jacobaea l., 
Solidago canadensis  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg. i  Tussilago 
farfara l.), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), fabaceae (Melilotus 
alba medik), lamiaceae (Thymus serpyllum  l. em. fr.), Rosaceae 
(Potentilla neumanniana Rchb.) i salicaceae (Salix caprea l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniazdach 
licznych gatunków z rodzajów smuklik (Halictus latr. – H. tumulorum (l.)) 
i pseudosmuklik (Lasioglossum curt. – L. laticeps (schc), L. leucozonium  
(schrk), L. malachurum (Kby), L. pauxillum (schck) i L. quadrinotatulum 
(schck)) oraz pszczolinka (Andrena fabr. – A. barbilabris (Kby), 
A. chrysopyga schck, A. flavipes Panz., A. labialis (Kby), A. minutula (Kby) 
i A. wilkella (Kby)). Pozostałe podawane w literaturze gatunki gospodarzy są 
mało prawdopodobne (Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.



Rodzina smuklikowate – Halictidae92

Sphecodes ferruginatus Hagens, 1882
Miejsca stwierdzenia: Racławice-Dale (celary 1991b), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (ce-
lary 1988), ojców (celary 2000), Kraków (łoziński 1920), maków 
Podhalański (celary 1991b), Bukowina tatrzańska (celary 1991b, 
Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do czerwca i od lipca 
do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zazwyczaj na murawach lub nasło-
necznionych zboczach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwiaty 
przedstawicieli rodzin apiaceae (Heracleum sphondylium l.) i asteraceae 
(Leucanthemum spp. i Tanacetum spp.) oraz ericaceae (Calluna 
vulgaris (l.) Hull) i Rosaceae (Fragaria vesca l. i F. viridis Duchesne). 
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w  gniazdach Lasioglossum fulvicorne (Kby), prawdopodobnie tak-
że  L.  pauxillum  (schck) i  L. laticeps (schck) oraz  L. fratellum Pér. 
(Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes geofrellus (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Jaksice, Kraków (celary 1991b), Bukowina ta-
trzańska (Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu kwietnia i maja do 
czerwca i od lipca do przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarzy.
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli 7 rodzin: apiaceae (Daucus carota l. i Eryngium 
campestre l.), asteraceae (Achillea millefolium l., Anthemis arvensis l., 
Hieracium pilosella  l., Leontodon autumnalis  l., Senecio vernalis 
Waldst. & Kit., S. jacobaea  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
crassulaceae (Sedum acre l.), euphorbiaceae (Euphorbia cyparissias l.), 
Resedaceae (Reseda lutea  l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris  l.), 
Rosaceae (Potentilla neumanniana Rchb.).
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gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach różnych małych gatunków z rodzaju Lasioglossum:  L.  fratellum  
Pér.,  L. leucopus (Kby),  L. morio (fabr.),  L. nitidiusculum (Kby), 
L.  pauxillum (schck),  L. rufitarse (zett.),  L. sextrigatum (schck) 
(Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes gibbus (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (Śnieżek 
1910; łoziński 1920; celary 2000), rezerwat „skołczanka” (Bana-
szak i in. 1998), Kłaj (Banaszak 1988), nowy targ (Śnieżek 1910).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu kwietnia i maja do 
czerwca i od lipca do przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarzy (w ciepłych, otwartych lub zarośnię-
tych siedliskach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzy-
stuje kwiaty przedstawicieli 14 rodzin: apiaceae (Aegopodium 
podagraria  l., Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota  l., 
Eryngium planum  l., Heracleum sphondylium  l.), asteraceae 
(Cirsium arvense (l.) scop., Helichrysum arenarium (l.) moench, 
Hieracium pilosella  l., Tanacetum vulgare  l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg.), campanulaceae (Jasione montana  l.), caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), crassulaceae (Sedum acre l.), 
ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull, Vaccinium vitis-idaea  l.), 
euphorbiaceae (Euphorbia cyparissias  l.), fabaceae (Melilotus alba 
medik), Geraniaceae (Geranium sanguineum l.), lamiaceae (Thymus 
serpyllum  l. em. fr.), onagraceae (Epilobium angustifolium (l.) 
Holub), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Rosaceae (Fragaria 
vesca l., Potentilla anserina l., P. arenaria Borkh., P. neumanniana 
Rchb.), salicaceae (Salix caprea l. i S. purpurea l.). 
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w  gniazdach Halictus quadricinctus (fabr.), H. rubicundus (christ), 
H. sexcinctus (fabr.), H. simplex Blüthg. i prawdopodobnie Lasioglossum 
malachurum (Kby) (Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Sphecodes hyalinatus Hagens, 1882
Miejsca stwierdzenia: Kalina-lisiniec, Racławice-Dale (celary 
1991b), Golczowice (celary 1991b, 2000), ojców (celary 2000), 
ojcowski Park narodowy (Dylewska 1991b; Dylewska i Wiśniowski 
2003), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska 
(Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do czerwca i od lipca do 
przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarzy (w miejscach nasłonecznionych, naj-
częściej murawach kserotermicznych i naskalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwiaty przedstawicieli 6 rodzin: apiaceae (Angelica sylvestris  l., 
Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Heracleum sphondylium  l.), 
asteraceae (Achillea millefolium  l., Cichorium intybus  l., Cirsium 
arvense (l.) scop., Leontodon autumnalis l.), caprifoliaceae (Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult.), convolvulaceae (Convolvulus arvensis l.), 
crassulaceae (Sedum acre l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), 
Rosaceae (Fragaria vesca l., Potentilla erecta (l.) Raeusch., P. recta l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Lasioglossum fulvicorne (Kby) i L. fratellum Pér., prawdopodobnie 
także L. quadrinotatulum (schck) (Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes longulus Hagens, 1882
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Karniowice (ce-
lary 1991b), Kraków (celary 1991b, 2000), Rytro (Banaszak 1988). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do czerwca i od lipca 
do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarzy (w suchych i ciepłych miejscach 
piaszczystych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwia-
ty przedstawicieli 4 rodzin: apiaceae (Anethum graveolens l. oraz Angelica 
sylvestris l. i Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm.), asteraceae (Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), caryophyllaceae (Stellaria media  (l.) Vill.) 
i lamiaceae (Thymus serpyllum l. em. fr.).
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gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Lasioglossum  minutissimum (Kby) oraz L. punctatissimum (schck) 
i  L.  semilucens (alfk.), prawdopodobnie także w gniazdach 
L. morio (fabr.), L. leucopum (Kby), L. lucidulum (schck), L. sextrigatum  
(schck) i L. zonulum (sm.) (Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes marginatus Hagens, 1882
Miejsca stwierdzenia: Kraków (noskiewicz 1924; celary 2000). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarzy (np. suche i ciepłe miejsca z piaszczy-
stym podłożem, piaskownie).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
m.in. kwiaty przedstawicieli rodziny fabaceae (Lotus corniculatus l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice prawdopodob-
nie podkładają jaja w gniazdach Lasioglossum lucidulum (schck), 
L. punctatissimum (schck), L. semilucens (alfk.), oraz L. sextrigatum 
(schck) lub L. sabulosum (Warncke) (Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Sphecodes miniatus Hagens, 1882
Miejsca stwierdzenia: Golczowice, Jaroszowiec, sieniczno, Karniowice 
(celary 1991b), ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), Dolina 
Będkowska (celary 1988), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do czerwca i od lip-
ca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarzy (w ciepłych i piaszczystych miejscach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwia-
ty przedstawicieli 4 rodzin: apiaceae (Angelica sylvestris  l., Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm., Heracleum sphondylium  l.), asteraceae (Achillea 
millefolium l., Hieracium pilosella l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., 
Tripleurospermum maritimum  (l.) W. D. J. Koch), campanulaceae 
(Jasione montana l.) i Ranunculaceae (Ranunculus acris l.). 
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gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w  gniazdach Lasioglossum nitidiusculum (Kby) oraz  L. pauxillum 
(schck) i L. punctatissimum (schck), prawdopodobnie także w gniaz-
dach L. morio (fabr.) oraz L. politum (schck) i L. sextrigatum (schck) 
(Bogusch i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Kamieńczyce (celary 1991b), lubasz (nie-
siołowski 1949), ojców (celary 2000), ojcowski Park narodowy 
(Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1988), 
Dolina Kobylańska (celary 1991b), Kraków (celary 1991b, 2000), 
rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja (celary 1998a), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do czerwca i od lip-
ca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarzy (w ciepłych siedliskach oraz miej-
scach piaszczystych i stepowych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwiaty 
przedstawicieli 8 rodzin: apiaceae (Daucus carota l.), asteraceae (Achillea 
millefolium  l., Anthemis arvensis  l., Matricaria chamomilla  l., Cirsium 
arvense (l.) scop., Helichrysum arenarium (l.) moench, Hieracium 
pilosella  l., Leontodon autumnalis  l., Potentilla argentea  l. i P. arenaria 
Borkh., Senecio jacobaea l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae 
(Berteroa incana (l.) Dc.), campanulaceae (Jasione montana l.), ericaceae 
(Calluna vulgaris (l.) Hull), lamiaceae (Thymus serpyllum l. em. fr.), 
Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Rosaceae (Fragaria vesca l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniazdach: 
Halictus rubicundus (christ), Lasioglossum albipes (fabr.), L.  calceatum 
(scop.), L. leucozonium (schrk), L. malachurum (Kby), L. quadrinotatulum 
(schck), L. zonulum (sm.); prawdopodobnie także w gniazdach Andrena 
flavipes Panz., Halictus maculatus sm. i H. tumulorum (l.), Lasioglossum 
laticeps (schck), L. pauxillum (schck), L. prasinum (sm.) i L. villosulum 
(Kby) (Bogusch i straka 2012). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Sphecodes pellucidus smith, 1845
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Pustynia Błędow-
ska (celary 1991b), olkusz (celary 2000), ojcowski Park narodo-
wy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1988), Karniowice 
(celary 1991b), Krzeszowice, Kraków (Wierzejski 1874), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), chełmek, maków Podhalański 
(celary 1991b), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do czerwca i od lip-
ca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarzy (w miejscach piaszczystych i wy-
dmach śródlądowych oraz suchych i ciepłych murawach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwia-
ty przedstawicieli 7 rodzin: asteraceae (Achillea millefolium l., Anthemis 
arvensis l., Bellis perennis l., Hieracium spp., Senecio jacobaea l., Solidago 
virgaurea  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tripleurospermum 
maritimum (l.) W. D. J. Koch, Tussilago farfara l.), Brassicaceae (Erophila 
verna (l.) chevall.), crassulaceae (Sedum acre l.), lamiaceae (Thymus 
serpyllum l. em. fr.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Rosaceae 
(Potentilla neumanniana Rchb.), salicaceae (Salix aurita l. i S. caprea l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach: Andrena barbilabris (Kby) i A. nycthemera Imh. oraz Lasioglossum 
leucozonium (schrk); inne gatunki podawane jako przypuszczal-
ni gospodarze (A. argentata sm., A. bicolor fabr., A. humilis  Imh., 
A. ventralis Imh., A. wilkella (Kby) i Lasioglossum malachurum (Kby)) 
są raczej mało prawdopodobne (Bogush i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes puncticeps thomson, 1870
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
zawoja (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do czerwca i od lip-
ca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (w ciepłych piaszczystych siedliskach).



Rodzina smuklikowate – Halictidae98

rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwia-
ty przedstawicieli 4 rodzin: apiaceae (Angelica sylvestris  l., Anthriscus 
sylvestris  (l.) Hoffm., Daucus carota  l., Heracleum sphondylium  l.), 
asteraceae (Achillea millefolium  l., Bellis perennis  l., Cirsium 
arvense (l.) scop., Solidago canadensis l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
campanulaceae (Jasione montana l.), Resedaceae (Reseda lutea l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w  gniaz-
dach: Lasioglossum villosulum (Kby), prawdopodobnie także w  gniazdach 
L.  brevicorne (schck),  L. politum (schck) i  L.  sabulosum (Warncke) 
(Bogusch i  straka 2012). Pozostałe gatunki przypuszczalnych gospo-
darzy (L. fulvicorne (Kby),  L. lativentre (schck),  L.  nitidiusculum (Kby),  
L. quadrinotatulum (schck), L. quadrinotatum (Kby)) są wykluczone.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes reticulatus thomson, 1870
Miejsca stwierdzenia: Golczowice, sieniczno, Kraków (celary 1991b), 
rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do czerwca i od lipca 
do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (w różnych siedliskach, zazwyczaj 
w  ciepłych i piaszczystych miejscach, murawach i piaskowniach, ale 
także w miejscach półotwartych z zaroślami i na stepach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli 8 rodzin: apiaceae (Heracleum sphondylium l.), 
asteraceae (Achillea millefolium  l., Centaurea stoebe  l., Cirsium 
arvense (l.) scop., Erigeron annuus (l.) Pers., Helichrysum arenarium 
(l.) moench, Hieracium pilosella l., Solidago gigantea ait.), Brassicaceae 
(Berteroa incana (l.) Dc.), campanulaceae (Jasione montana  l.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Succisa pratensis 
moench), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), lamiaceae (Mentha 
spp., Thymus serpyllum l. em. fr.), Rosaceae (Potentilla argentea l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena barbilabris (Kby); prawdopodobnie także w gniazdach 
A. argentata sm. i A. wilkella (Kby) oraz Lasioglossum prasinum (sm.) 
i L. leucozonium (schrk) (Bogush i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798)
Miejsca stwierdzenia: rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do czerwca i od lipca 
do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (w ciepłych, otwartych lub zakrzaczo-
nych siedliskach, często na lessowych ściankach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwiaty przedstawicieli 5 rodzin: apiaceae (Daucus carota  l.), 
asteraceae (Achillea millefolium l., Hieracium pilosella l., Leontodon 
autumnalis l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Berteroa 
incana (l.) Dc., Sisymbrium officinale (l.) scop.), fabaceae (Melilotus 
alba medik), Resedaceae (Reseda lutea l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Halictus maculatus sm.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Sphecodes scabricollis Wesmael, 1835
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Pustynia Błędow-
ska (celary 1991b).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do czerwca i od lipca 
do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla np. podmokłe i wilgotne te-
reny piaszczyste, ugory i obrzeża lasów oraz murawy i zarośla).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli 3 rodzin: apiaceae (Daucus carota l. i Heracleum 
sphondylium l.) oraz asteraceae (Solidago canadensis l. i S. virgaurea l.) 
i lamiaceae (Thymus serpyllum l. em. fr.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Lasioglossum zonulum (sm.); prawdopodobnie także Halictus 
compressus (Walck.) i H. quadricinctus (fabr.) oraz Lasioglossum 
prasinum (sm.) (Bogush i straka 2012).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.
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rodzaj Smuklik – Halictus LatreiLLe, 1804
Halictus compressus (Walckenaer, 1802)

Miejsca stwierdzenia: tenczynek (celary 2000), Kraków (celary 
2000; moroń i in. 2008), Gubałówka (noskiewicz 1920). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od końca kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w suchych i ciepłych, otwar-
tych siedliskach; na murawach i stepie. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głównie 
kwitnące asteraceae. 
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, zakładający gniazda w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Halictus confusus smith, 1853
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Klucze, Bolesław, 
ojców, Kraków (celary 2000; moroń i in. 2008), rezerwat „skoł-
czanka” (Banaszak i in. 1998), Bukowina tatrzańska (Dylewska 
1991a), Rytro (Banaszak 1988). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od połowy kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera miejsca z piaszczy-
stym podłożem, wydmy śródlądowe, piaskownie, murawy napiaskowe, 
wały i nasypy.
rośliny pokarmowe: gatunek polilektyczny, którego samice zbierają py-
łek z kwiatów przedstawicieli 5 rodzin: asteraceae (Tanacetum vulgare l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Brassica napus  l., 
Cardamine pratensis  l., Sinapis alba  l.), campanulaceae (Jasione 
montana  l.), fabaceae (Melilotus alba medik), Rosaceae (Potentilla 
neumanniana Rchb., Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice ko-
pią gniazda najczęściej w rzadko porośniętej niską roślinnością, luźnej 
piaszczystej lub lessowej ziemi. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Halictus leucaheneus ebmer, 1972
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Dolina Będkowska, Kraków (celary 2000).
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Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od połowy kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla tereny piaszczyste, murawy 
i piaskownie oraz ugory i siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek 
z  kwiatów przedstawicieli 9 rodzin: asteraceae (Centaurea stoebe  l., 
Helichrysum arenarium (l.) moench, Hieracium pilosella l., Leontodon 
autumnalis l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Berteroa 
incana (l.) Dc., Brassica napus l., Sinapis arvensis l.), campanulaceae 
(Jasione montana l.), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), Geraniaceae 
(Geranium palustre  l.), fabaceae (Lotus corniculatus  l.), lamiaceae 
(Salvia pratensis l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Rosaceae 
(Potentilla arenaria Borkh. i P. erecta (l.) Raeusch.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie eusocjalny, którego samice 
gnieżdżąc się najczęściej tworzą mniejsze lub większe agregacje, zakła-
dając gniazda m.in. na murawach napiaskowych i w piaskowniach oraz 
siedliskach ruderalnych, w rzadko porośniętej niską roślinnością, piasz-
czystej lub luźnej lessowej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Halictus maculatus smith, 1848
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Wola Kalinowska, 
ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), rezerwat „skała Kmity” 
(celary 2000), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 2000; 
moroń i in. 2008), Poręba Wielka (Śnieżek 1910), sromowce niżne, 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), szczyrzyc (Banaszak 1988).  
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od końca kwietnia do października.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje na suchych i ciepłych otwartych 
terenach, na murawach i obrzeżach lasów oraz siedliskach ruderalnych 
i gliniankach, a także wałach przeciwpowodziowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwia-
tów przedstawicieli 11 rodzin: apiaceae (Daucus carota l., Heracleum 
sphondylium  l.), asparagaceae (Anthericum ramosum  l.), asteraceae 
(Achillea millefolium  l., Anthemis tinctoria  l., Centaurea jacea  l., 
C. scabiosa l., Matricaria chamomilla l., Cirsium vulgare (savi) ten., 
Crepis biennis l., Hieracium pilosella l., Leucanthemum vulgare lam., 
Picris hieracioides  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae 
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(Brassica napus  l. i Sinapis alba  l.), campanulaceae (Jasione 
montana  l.), fabaceae (Melilotus alba medik, Trifolium repens  l.), 
lamiaceae (Salvia pratensis l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), 
Ranunculaceae (Ranunculus bulbosus l., R. repens l.), Rosaceae (Cerasus 
avium (l.) moench, Crataegus spp., Potentilla erecta (l.) Raeusch., 
P. neumanniana Rchb., Rubus fruticosus l.), salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice 
gnieżdżąc się najczęściej tworzą mniejsze lub większe agregacje, zakła-
dając gniazda w płaskich lub lekko nachylonych miejscach oraz w les-
sowych ściankach i nasypach drogowych, w rzadko porośniętej niską  
roślinnością, piaszczysto-gliniastej lub lessowo-gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Halictus quadricinctus (fabricius, 1776)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Krzeszowice (Wierzejski 1874), rezerwat 
„skała Kmity” (celary 2000), Kraków (Wierzejski 1868; łoziński 
1920; celary 2000; moroń i in. 2008), Witkowice (Śnieżek 1910), 
zawoja (Dylewska 1966), Poręba Wielka, nowy targ (Śnieżek 1910), 
Palenica Kościeliska (Dylewska 1991a). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu kwietnia i maja do 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje murawy oraz ugory i sie-
dliska ruderalne, glinianki i żwirownie oraz piaskownie.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z  kwia-
tów przedstawicieli 8 rodzin: asteraceae (Carduus nutans l., Centaurea 
jacea l., C. scabiosa l., Matricaria chamomilla l., Cichorium intybus l., 
Cirsium vulgare (savi) ten., Hieracium pilosella l., Hypochoeris radicata l., 
Leontodon autumnalis  l., Picris hieracioides  l., Sonchus arvensis  l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Echium vulgare  l.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), convolvulaceae 
(Convolvulus arvensis l.), oleaceae (Ligustrum vulgare l.), Papaveraceae 
(Papaver rhoeas l.), Ranunculaceae (Ranunculus repens l.), Valerianaceae 
(Valeriana officinalis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny lub być może subsocjalny (podspo-
łeczny), którego samice gnieżdżąc się tworzą mniejsze lub większe agre-
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gacje zarówno w miejscach płaskich, jak i w ściankach oraz obrywach, 
zakładając gniazda w gliniastej (rzadziej piaszczystej) ziemi porośniętej 
niską roślinnością.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Halictus rubicundus (christ, 1791)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Ryczówek, Gol-
czowice, Jaroszowiec, Bolesław, olkusz-Pomorzany (celary 2000), 
Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylew-
ska i Wiśniowski 2003), ojców (celary 2000), ojcowski Park na-
rodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1988), Kra-
ków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 2000; 
moroń i  in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), 
mszana Dolna (Śnieżek 1910), lipnica mała (Dylewska 1966), ta-
try (Wierzejski 1874), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i no-
skiewicz 1963).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od połowy kwietnia do przeło-
mu lipca i sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, występujący zarówno 
w suchych, jak i wilgotnych miejscach, lubiący także siedliska leśne; 
spotykany na łąkach i murawach, obrzeżach lasów oraz przecinkach 
i duktach leśnych, w sadach na wałach i nasypach, piaskowniach oraz 
żwirowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwiatów 
przedstawicieli 9 rodzin: asteraceae (Centaurea jacea l., C. scabiosa l., 
Matricaria chamomilla l., Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) 
scop., C. vulgare (savi) ten., Hieracium pilosella  l., Hypochoeris 
radicata l., Leucanthemum vulgare lam., Leontodon autumnalis l., Picris 
hieracioides  l., Senecio vernalis Waldst. & Kit., Sonchus arvensis  l., 
Tanacetum vulgare l. Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae 
(Brassica napus l., Sinapis alba l. i S. arvensis l.), campanulaceae (Jasione 
montana  l.), caprifoliaceae (Succisa pratensis moench), fabaceae 
(Melilotus alba medik, Trifolium repens  l.), Geraniaceae (Geranium 
sylvaticum l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris l.), Rosaceae (Malus 
domestica Borkh., Potentilla reptans  l., Pyrus communis  l., Rubus 
fruticosus l.), salicaceae (Salix repens l.).
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gniazdowanie: Gatunek z reguły prymitywnie eusocjalny (w górach sa-
motny), którego samice gnieżdżąc się tworzą mniejsze lub większe agre-
gacje, m.in. na poboczach polnych dróg, zakładając gniazda w piaszczy-
stej lub gliniastej ziemi porośniętej niską roślinnością.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Halictus sexcinctus (fabricius, 1775)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (celary 
2000), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu maja i czerwca do 
przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera głównie tere-
ny piaszczyste, zamieszkuje m.in. słoneczne obrzeża lasów i wydmy 
śródlądowe oraz murawy napiaskowe i piaskownie. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwiatów 
przedstawicieli 4 rodzin: asteraceae (Centaurea jacea l. i C. scabiosa l., 
Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare (savi) ten., 
Hieracium pilosella l., Hypochoeris radicata l., Leontodon autumnalis l., 
Picris hieracioides l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Scabiosa columbaria  l., Succisa 
pratensis moench), convolvulaceae (Convolvulus arvensis  l.), 
Papaveraceae (Papaver rhoeas l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
mniejsze lub większe agregacje, w różnych miejscach (płaskich i nachy-
lonych, ale także w stromych ściankach), zakładając gniazda w gołej lub 
rzadko porośniętej niską roślinnością, piaszczystej lub gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Halictus simplex Blüthgen, 1923
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), re-
zerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), sromowce niżne, Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach suchych i cie-
płych, siedliskach ruderalnych oraz wałach i nasypach, murawach na-
piaskowych i wydmach śródlądowych oraz piaskowniach i żwirowniach.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający m.in. 
pyłek z  kwiatów przedstawicieli rodzin asteraceae (Centaurea 
jacea  l. i  Cichorium intybus  l.) i caprifoliaceae (Knautia arvensis 
(l.) J. m. coult.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie eusocjalny, którego samice 
gnieżdżą się w miejscach płaskich, zakładając gniazda w piaszczystym 
lub gliniastym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Halictus subauratus (Rossi, 1792)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 2000; moroń i in. 2008), Ry-
tro (Banaszak 1988).  
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od połowy maja do końca sierp-
nia (czasami początku września).
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje murawy i siedliska rude-
ralne oraz wały i nasypy, a także piaskownie i żwirownie.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny (preferujący asteraceae), 
zbierający pyłek z kwiatów przedstawicieli 4 rodzin: apiaceae (Daucus 
carota l.), asteraceae (Centaurea jacea l. i C. scabiosa l., Cichorium 
intybus  l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare (savi) ten., 
Hieracium pilosella l., Hypochoeris radicata l., Tanacetum vulgare l.), 
cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.), convolvulaceae 
(Convolvulus arvensis l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice za-
kładają gniazda najczęściej w rzadko porośniętych niską roślinnością 
piaszczystych zboczach, tworząc mniejsze lub większe agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Halictus tumulorum (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: Ryczówek (celary 2000), Pieskowa skała, oj-
cowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 
2003), ojców (celary 2000), Dolina Będkowska (celary 1988), 
Dolina Kobylańska, rezerwat „skała Kmity” (celary 2000), Kraków 
(Wierzejski 1868; Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 2000; mo-
roń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Wado-
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wice (Wierzejski 1874), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), Porę-
ba Wielka (Śnieżek 1910), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), 
zakopane (Śnieżek 1910; Dylewska 1991a), sromowce niżne, sro-
mowce Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), szczyrzyc, Ry-
tro (Banaszak 1988).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do przełomu wrze-
śnia i października.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, zasiedlający zarówno 
suche i ciepłe, jak i chłodniejsze oraz wilgotniejsze miejsca; murawy 
i polany oraz parki i ogrody.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwia-
tów przedstawicieli 16 rodzin: apiaceae (Daucus carota l.), asteraceae 
(Achillea millefolium  l., Bellis perennis  l., Calendula officinalis  l., 
Centaurea jacea  l. i C. scabiosa  l., Hieracium pilosella  l., Cirsium 
arvense  (l.) scop. i C. vulgare (savi) ten., Cichorium intybus  l., 
Echinops spaerocephalus  l., Hypochoeris radicata  l., Leontodon 
autumnalis  l., Leucanthemum vulgare lam., Senecio jacobaea  l., 
S.  vernalis Waldst.  & Kit., Sonchus arvensis  l., Tanacetum 
vulgare l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Berteroa 
incana (l.) Dc., Brassica napus l., Sinapis alba l.), campanulaceae 
(Campanula patula  l. i C.  trachelium  l., Jasione montana  l.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), caryophyllaceae 
(Lychnis flos-cuculi l., Stellaria holostea l.), convolvulaceae (Convolvulus 
arvensis l.), fabaceae (Trifolium repens l.), Hypericaceae (Hypericum 
perforatum  l.), lamiaceae (Salvia verticillata  l., Thymus  spp.), 
lythraceae (Lythrum salicaria  l.), Papaveraceae (Papaver rhoeas  l.), 
Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Ranunculaceae (Ranunculus 
repens l. i R. acris l.), Rosaceae (Fragaria viridis Duchesne, Malus 
domestica Borkh., Potentilla anserina  l., P.  neumanniana Rchb., 
P.  reptans  l., Rubus fruticosus  l.), salicaceae (Salix aurita  l., 
S. caprea l., S. cinerea l. i S. repens l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice za-
kładają gniazda w gołej lub skąpo porośniętej roślinnością,  piaszczystej 
lub gliniastej, ale też próchniczej ziemi, wybierając miejsca płaskie lub 
lekko nachylone.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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rodzaj pseudosmuklik – Lasioglossum curtis, 1833
Lasioglossum aeratum (Kirby, 1802)

Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 2000).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami piaszczystymi; 
znany m.in. z suchych muraw (głównie napiaskowych) i wydm śród-
lądowych oraz ugorów i siedlisk ruderalnych, piaskowni i piaszczysk.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek głów-
nie z kwitnących przedstawicieli rodzin apiaceae (Daucus carota  l.) 
i asteraceae (Achillea millefolium l. i Senecio vulgaris l.). 
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie eusocjalny, którego samice 
zakładają gniazda w miejscach płaskich lub lekko nachylonych, w go-
łym lub rzadko porośniętym niską roślinnością, głównie piaszczystym 
lub piaszczysto-lessowym podłożu. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum albipes (fabricius, 1781)
Miejsca stwierdzenia: Rodaki, Golczowice, Klucze, Rabsztyn, ol-
kusz, skała, ojców (celary 2000), ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska 
(celary 1988), Dolina Kobylańska, murownia (celary 2000), Kra-
ków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 2000; moroń i in. 
2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), zawoja (celary 
1998a), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), lipnica mała, 
zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska, Galicowa 
Grapa koło Poronina, Głodówka koło Bukowiny tatrzańskiej, Gu-
bałówka, tatry, zakopane (Dylewska 1991a), czorsztyn, sromowce 
niżne, sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Ry-
tro (Banaszak 1988), Krynica zdrój (noskiewicz 1958), Głęboka 
(Banaszak 1988).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do końca września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami zadrzewionymi; 
występuje na obrzeżach lasów oraz w parkach i sadach, a także na mu-
rawach oraz nasypach i wałach przeciwpowodziowych. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek 
z  kwitnących roślin należących do 11 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
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sylvestris  (l.)  Hoffm., Daucus carota  l., Heracleum sphondylium  l., 
Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.), asteraceae (Achillea millefolium l., 
Bellis perennis  l., Carduus acanthoides  l., Centaurea jacea  l., 
C. scabiosa l., C. stoebe l., Cichorium intybus l., Crepis biennis l., Cirsium 
vulgare  (savi)  ten., Hieracium pilosella  l., Hypochoeris radicata  l., 
Leontodon autumnalis  l., Leucanthemum vulgare lam., Scorzonera 
humilis  l., Senecio jacobaea  l., S. vernalis Waldst. & Kit., Solidago 
gigantea  ait., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), campanulaceae 
(Campanula glomerata  l. i C. rotundifolia  l., Jasione montana  l.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Scabiosa 
columbaria l. i  S. ochroleuca l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea l.), 
Geraniaceae (Geranium pratense l.), lamiaceae (Origanum vulgare l., 
Thymus serpyllum  l. em. fr.), Plantaginaceae (Plantago media  l., 
Veronica teucrium l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris l.), Rosaceae 
(Dasiphora fruticosa (l.) Rydb., Potentilla neumanniana Rchb., Prunus 
spinosa l.), scrophulariaceae (Euphrasia rostkoviana Hayne).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice za-
kładają gniazda w miejscach płaskich lub lekko nachylonych często 
tworząc małe agregacje, w gołym lub rzadko porośniętym niską roślin-
nością gruncie różnego typu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum bavaricum (Blüthgen, 1930)
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 2000), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1986), zako-
pane-Kuźnice, tatry (Dylewska 1991a), sromowce Wyżne (Pesenko 
i in. 2000).  
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od maja do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z murawami na wapieniu.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwitną-
cych roślin należących do 7 rodzin: asteraceae (Achillea millefolium l., 
Anthemis tinctoria  l., Senecio spp., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
campanulaceae (Campanula spp.), caryophyllaceae (Stellaria holostea l.), 
fabaceae (Trifolium repens l.), lamiaceae (Lamium galeobdolon (l.) l., 
Mentha spp.), Rosaceae (Centaurea scabiosa  l., Potentilla anserina  l., 
P. aurea l.), salicaceae (Salix fragilis l.).
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gniazdowanie: Gatunek najprawdopodobniej samotny z jednym po-
koleniem, którego samice przypuszczalnie gnieżdżą się na stokach poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje w gliniastym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Lasioglossum brevicorne (schenck, 1870)
Miejsca stwierdzenia: Klucze (celary 2000), Kraków (moroń i in. 2008).
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od końca maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami piaszczystymi, 
występujący na murawach napiaskowych i wydmach śródlądowych, 
piaszczystych ugorach i siedliskach ruderalnych oraz w piaskowniach 
i piaszczyskach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny lub polilektyczny, zbiera-
jący pyłek głównie z kwitnących roślin należących do rodziny asteraceae 
(Hieracium pilosella l., Leontodon autumnalis l., Senecio jacobaea l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), ale czasami także campanulaceae 
(Jasione montana l.) i Plantaginaceae (Veronica teucrium l.).
gniazdowanie: Gatunek przypuszczalnie eusocjalny, którego samice 
zakładają gniazda w ziemi, lecz brak innych danych na ten temat.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Lasioglossum calceatum (scopoli, 1763)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Rodaki, Ryczó-
wek, Golczowice, Klucze, olkusz-Pomorzany, ojców (celary 2000), 
ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 
2003), Dolina Będkowska (celary 1988), Dolina Kobylańska, murow-
nia, rezerwat „skała Kmity” (celary 2000), Kraków (Wierzejski 1868; 
Śnieżek 1910; celary 2000; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), zawoja (celary 1998a), Babia Góra (Dylew-
ska 1966; celary 1998a), lipnica mała, zubrzyca Górna (Dylewska 
1966), Bukowina tatrzańska, Gubałówka, Kościelisko-Kiry, tatry, za-
kopane (Dylewska 1991a), czorsztyn, Krościenko, sromowce niżne, 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), szczyrzyc, Rytro, żegiestów 
(Banaszak 1988), Krynica zdrój (noskiewicz 1958).
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Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do końca paździer-
nika.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w szerokim spektrum sie-
dlisk i nie ma specyficznych upodobań co do miejsca egzystencji. spo-
tykany jest zarówno na suchych i ciepłych murawach, jak i w wilgot-
nych i chłodnych miejscach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z wielu roślin 
należących do 19 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., Eryngium 
planum l., Heracleum sphondylium l., Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.), 
asparagaceae (Anthericum ramosum l.), asteraceae (Achillea millefolium l., 
Anthemis tinctoria l., Bellis perennis l., Centaurea jacea l., C. scabiosa l., 
C. stoebe l., Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare 
(savi) ten., Crepis biennis  l., Erigeron annuus (l.) Pers., Hieracium 
pilosella l., Leontodon autumnalis l., Leucanthemum vulgare lam., Picris 
hieracioides l., Senecio jacobaea l. i S. vernalis Waldst. & Kit., Solidago 
virgaurea l. i S. gigantea ait., Tanacetum vulgare l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg., Tussilago farfara  l.), Brassicaceae (Brassica napus  l., 
Cardamine pratensis  l., Sinapis alba  l.), campanulaceae (Campanula 
glomerata  l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis  (l.)  J. m. coult., 
Scabiosa ochroleuca l.), caryophyllaceae (Stellaria holostea l.), ericaceae 
(Erica tetralix  l.), fabaceae (Melilotus alba medik), Geraniaceae 
(Geranium robertianum l., G. sylvaticum l.), Hypericaceae (Hypericum 
perforatum  l.), lamiaceae (Mentha spp., Origanum vulgare  l., Salvia 
verticillata  l., Thymus serpyllum  l. em. fr.), liliaceae (Gagea arvensis 
(Pers.) Dumort.), orobanchaceae (Rhinanthus serotinus (schönh) 
oborny), Plantaginaceae (Plantago lanceolata l., Veronica chamaedrys l.), 
Primulaceae (Lysimachia punctata l.), Ranunculaceae (Adonis vernalis l., 
Clematis vitalba l., Ficaria verna Huds., Ranunculus acris l.), Rosaceae 
(Malus domestica Borkh., Potentilla argentea l. i P. neumanniana Rchb., 
Rubus fruticosus l.), salicaceae (Salix aurita l., S. caprea l., S. cinerea l. 
i S. repens l.). 
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice 
gnieżdżąc się tworzą mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda 
w miejscach płaskich lub pochyłych, gołych bądź mniej lub bardziej 
porośniętych roślinnością o różnych rodzajach podłoża.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Lasioglossum convexiusculum (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Pesenko i in. 2000). 
Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od końca maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych, ciepłych stano-
wiskach, murawach i nieużytkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z przedstawicieli 4 rodzin: asteraceae (Centaurea cyanus l. 
i  C. scabiosa  l., Picris hieracioides  l.), campanulaceae (Campanula 
rotundifolia  l.), lamiaceae (Salvia pratensis  l.), Rubiaceae (Galium 
verum l.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, którego samice 
kopią gniazda w ziemi (szczegóły gniazdowania nieznane).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Lasioglossum cupromicans (Pérez, 1903)
Miejsca stwierdzenia: tatry, zakopane (noskiewicz 1920, Dylewska 
1991a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od końca maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkujący tereny górskie, wystę-
pujący na halach oraz górskich łąkach i murawach.
rośliny pokarmowe: Gatunek o nieznanej strategii pokarmowej, ale 
prawdopodobnie polilektyczny, zbierający pyłek z kwitnących dzwon-
ków (Campanula spp.) i świetlików (Euphrasia spp.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, którego samice 
kopią gniazda w ziemi (szczegóły gniazdowania nieznane).
Stan zagrożenia: Gatunek wymarły – eX.

Lasioglossum fratellum (Pérez, 1903)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1988), 
Babia Góra, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Galicowa Grapa koło 
Poronina, Głodówka koło Bukowiny tatrzańskiej, Gubałówka, tatry, 
zakopane (Dylewska 1991a), czorsztyn, sromowce niżne, Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963).
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Pojaw: osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami leśnymi; wystę-
pujący na obrzeżach lasów i na polanach oraz na przecinkach i duktach 
leśnych, a także w terenach bagnistych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, obserwowany na kwit-
nących roślinach z 5 rodzin: asteraceae (Hieracium pilosella  l. 
i Taraxacum officinale f. H. Wigg.), ericaceae (Vaccinium myrtillus l. 
i V. vitis-idaea l.), lamiaceae (Lamium galeobdolon (l.) l.), Rosaceae 
(Potentilla argentea l.) i salicaceae (Salix aurita l.).
gniazdowanie: Gatunek częściowo samotny, a częściowo prymitywnie 
eusocjalny; zakładający gniazda w rzadko porośniętej roślinnością zie-
mi, bez widocznych preferencji podłoża.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum fulvicorne (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Rodaki, Ryczówek, Golczowice, Rabsztyn, ol-
kusz-Pomorzany (celary 2000), Pieskowa skała, ojcowski Park na-
rodowy (Dylewska 1988), ojców (celary 2000), Dolina Będkowska 
(celary 1988), Kraków (celary 2000; moroń i in. 2008), zawoja 
(Dylewska 1966; celary 1998a), Babia Góra, zubrzyca Górna (Dy-
lewska 1966), Bukowina tatrzańska, Galicowa Grapa koło Poronina, 
tatry, zakopane (Dylewska 1991a), sromowce niżne, sromowce 
Średnie, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek nie jest szczególnie związany z kon-
kretnym typem siedlisk; występuje zarówno w miejscach suchych i cie-
płych, jak i wilgotnych i chłodnych, ale spotykany jest głównie na kse-
rotermicznych murawach i suchych łąkach oraz polach uprawnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny odwiedzający około 
70 roślin, samice zbierają pyłek m.in. z kwiatów roślin należących do 
13 rodzin: apiaceae (Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.), asteraceae 
(Achillea millefolium  l., Anthemis tinctoria  l., Centaurea stoebe  l., 
Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) scop., Hieracium pilosella l., 
Leontodon spp., Senecio jacobaea l. i S. vernalis Waldst. & Kit., Solidago 
canadensis l., S. gigantea ait., S. virgaurea l., Tanacetum vulgare l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara  l.), Brassicaceae 
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(Brassica napus  l.), campanulaceae (Campanula persicifolia  l. 
i C. trachelium l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult., 
Scabiosa ochroleuca l.), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), fabaceae 
(Lotus corniculatus  l., Melilotus alba medik, Trifolium pratense  l.), 
Geraniaceae (Geranium pratense  l. i G. sylvaticum  l.), lamiaceae 
(Lamium galeobdolon (l.)  l., Origanum vulgare  l., Thymus  spp.), 
Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l. i V. officinalis l.), Ranunculaceae 
(Ficaria verna Huds.), Rosaceae (Dasiphora fruticosa (l.) Rydb., Fragaria 
viridis Duchesne, Malus domestica Borkh., Potentilla anserina  l., 
P. arenaria Borkh., P. neumanniana Rchb., P. reptans l., Prunus spp.), 
salicaceae (Salix purpurea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się w go-
łym lub rzadko porośniętym roślinnością gruncie różnego typu, w miej-
scach płaskich lub łagodnych stokach, tworząc mniejsze lub większe 
agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum glabriusculum (morawitz, 1872)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do końca 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche i bardzo ciepłe miejsca, 
jak stepy i murawy kserotermiczne.
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie polilektyczny, odwiedza-
jący m.in. kwitnące Brassica napus l. (Brassicaceae) oraz Leucanthemum 
vulgare lam. (asteraceae) i Sedum telephium l. (crassulaceae).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, gnieżdżący się w go-
łym lub rzadko porośniętym roślinnością gliniastym lub piaszczystym 
gruncie, najchętniej na kserotermicznych stokach o południowej eks-
pozycji, rzadziej w miejscach płaskich. 
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Lasioglossum intermedium (schenck, 1869)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920), Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do września.
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Preferowane siedliska: Gatunek związany głównie z obszarami piasz-
czystymi (poza nimi sporadyczny), występujący na murawach napia-
skowych i wydmach śródlądowych oraz w piaskowniach i na piaszczy-
skach.
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie polilektyczny, od-
wiedzający m.in. kwitnące mniszki (Taraxacum officinale f. H. Wigg.) 
i wierzby (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, gnieżdżący się 
w  miejscach płaskich lub na stokach w gołej lub rzadko porośniętej 
roślinnością piaszczystej lub gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1988). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od połowy 
kwietnia do początku września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w ciepłych miejscach; na 
suchych murawach i łąkach oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, 
a także na nasypach kolejowych i wałach przeciwpowodziowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwit-
nących przedstawicieli 6 rodzin: asteraceae (Achillea millefolium  l. 
i Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), 
Brassicaceae (Brassica napus l.), crassulaceae (Sedum acre l.), Geraniaceae 
(Geranium pratense l.) i Rosaceae (Potentilla neumanniana Rchb.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, gnieżdżący się 
w  miejscach płaskich lub na stokach w gołej lub rzadko porośniętej 
roślinnością piaszczystej lub gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Lasioglossum laeve (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 2000), Dolina Będkowska (ce-
lary 1988), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy maja do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek wybierający do życia suche i ciepłe 
miejsca; występuje na murawach i nasłonecznionych obrzeżach lasów 
oraz na siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwitną-
cych przedstawicieli 4 rodzin: apiaceae (Daucus carota l.), asteraceae 
(Achillea millefolium l., Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) scop., 
Leontodon autumnalis l., Senecio jacobaea l.), caprifoliaceae (Succisa 
pratensis moench), lamiaceae (Nepeta cataria l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda 
w podłożu różnego typu, ale szczegółowych informacji na temat gniaz-
dowania brak.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
ojców (celary 2000), Dolina Będkowska (celary 1988), rezerwat 
„skała Kmity” (celary 2000), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920; celary 2000; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Ba-
naszak i in. 1998). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od końca kwietnia do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla polany oraz obrzeża lasów 
i zarośli, rzadko wykorzystywane użytki zielone, pobocza dróg, suche, 
kwieciste łąki i pastwiska oraz murawy kserotermiczne.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących przedstawicieli 14 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm., Heracleum sphondylium  l.), asparagaceae 
(Anthericum ramosum l.), asteraceae (Achillea millefolium l., Carduus 
nutans l., Centaurea scabiosa l., Cirsium arvense (l.) scop., Hieracium 
pilosella l., Leucanthemum vulgare lam., Solidago virgaurea l., Tanacetum 
vulgare  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Brassica 
napus l., Cardamine spp., Raphanus raphanistrum l.), caryophyllaceae 
(Stellaria holostea l.), cornaceae (Cornus sanguinea l.), fabaceae (Lotus 
corniculatus  l.), Geraniaceae (Geranium phaeum  l., G. pratense  l., 
G. sanguineum l., G. sylvaticum l.), lamiaceae (Origanum vulgare l.), 
Plantaginaceae (Veronica chamaedrys  l.), Primulaceae (Lysimachia 
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vulgaris l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris l.), Rosaceae (Fragaria 
vesca l. i F. viridis Duchesne, Potentilla reptans l., Rubus fruticosus l.), 
salicaceae (Salix spp.)
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda w go-
łej lub rzadko porośniętej roślinnością, głównie gliniastej lub lessowej 
ziemi, na łagodnych zboczach lub w płaskich miejscach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum laticeps (schenck, 1868)
Miejsca stwierdzenia: Ryczówek (celary 2000), Pieskowa skała, oj-
cowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 
2003), ojców, Kraków (celary 2000; moroń i in. 2008), Gubałówka 
(noskiewicz 1920), czorsztyn, sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od końca mar-
ca do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i na rzad-
ko wykorzystywanych użytkach zielonych oraz na suchych murawach, 
ugorach i siedliskach ruderalnych oraz w piaskowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwia-
tów roślin należących do 6 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l., 
Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota l.), asteraceae (Hieracium 
pilosella  l., Senecio jacobaea  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
Brassicaceae (Brassica napus l., Cardamine pratensis l.), Ranunculaceae 
(Ranunculus acris  l.), Rosaceae (Fragaria vesca  l., Malus domestica 
Borkh., Potentilla neumanniana Rchb.), salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny; tworzący małe 
agregacje, kopiąc gniazda w gołej lub rzadko porośniętej roślinnością, 
gliniastej, lessowej lub piaszczystej ziemi, na łagodnych zboczach lub 
w płaskich miejscach. Gniazda zakładane są także w stromych ścian-
kach i obrywach oraz w glinianych ścianach budynków.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum lativentre (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1988), 
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Kraków (moroń i in. 2008), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od końca 
kwietnia do października.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i na mu-
rawach oraz na rzadko eksploatowanych użytkach zielonych i kwieci-
stych łąkach, a także na ugorach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają pyłek 
z kwitnących przedstawicieli 7 rodzin: asteraceae (Centaurea scabiosa l., 
Cichorium intybus  l., Hieracium spp., Senecio jacobaea  l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg., Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch, 
Tussilago farfara l.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), fabaceae (Lotus 
corniculatus l., Trifolium pratense l. i T. repens l.), lamiaceae (Ballota 
nigra l.), Plantaginaceae (Plantago major l., Veronica spp.), Ranunculaceae 
(Ranunculus acris l.) i Rosaceae (Potentilla argentea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda w zie-
mi, lecz brak jest informacji o szczegółach strategii gniazdowania.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum leucopum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Klucze, murownia (celary 2000), Dolina 
Będkowska (celary 1988), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; 
celary 2000; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak 
i in. 1998), Babia Góra (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska, Gu-
bałówka (Dylewska 1991a), czorsztyn, sromowce niżne, sromowce 
Kąty, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek którego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do 
października.
Preferowane siedliska: Gatunek borealno-górski (w europie), zwią-
zany z terenami piaszczystymi. Występuje na polanach i przecinkach 
leśnych, obrzeżach lasów oraz murawach i ekstensywnie wykorzysty-
wanych użytkach zielonych, a także na wydmach i piaszczyskach oraz 
w piaskowniach i żwirowniach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitną-
ce rośliny z 4 rodzin: asteraceae (Anthemis tinctoria  l., Hieracium 
pilosella  l., Leontodon autumnalis  l., Senecio jacobaea  l., Taraxacum 
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officinale f. H. Wigg.), Geraniaceae (Geranium pratense l.), Ranunculace 
(Ranunculus acris l.), Rosaceae (Potentilla neumanniana Rchb.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice gnież-
dżą się pojedynczo, ale czasami tworzą małe agregacje, kopiąc gniazda 
w gołej lub rzadko porośniętej roślinnością, najczęściej piaszczystej (rza-
dziej gliniastej) ziemi. Gniazda zakładane są w miejscach płaskich lub 
na łagodnych zboczach. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum leucozonium (schrank, 1781)
Miejsca stwierdzenia: Golczowice, Klucze, Bolesław, olkusz-Pomo-
rzany (celary 2000), Pieskowa skała (Dylewska 1988), skała (ce-
lary 2000), ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylewska 
i Wiśniowski 2003), ojców (celary 2000), Dolina Będkowska (ce-
lary 1988), Dolina Kobylańska, murownia (celary 2000), Kraków 
(Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezerwat „skoł-
czanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 
1998a), Poręba Wielka (Śnieżek 1910), Bukowina tatrzańska, zako-
pane, tatry (Dylewska 1991a), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od maja do 
września.
Preferowane siedliska: Gatunek wybierający do życia przede wszystkim 
tereny otwarte; głównie suche i ciepłe łąki oraz murawy kserotermiczne, 
pobocza dróg i obrzeża pól, ale czasami też można go spotkać w nizin-
nych i górskich lasach oraz na terenach zabagnionych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, korzystający z pyłku przedsta-
wicieli 15 rodzin: apiaceae (Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.), asteraceae 
(Achillea millefolium  l., Anthemis tinctoria  l., Carduus acanthoides  l., 
C. crispus l.,  C. nutans l., Centaurea jacea l., C. scabiosa l., C. stoebe l., 
Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) scop., Crepis biennis l., Erigeron 
annuus (l.) Pers., Hieracium pilosella l. i H. umbellatum l., Hypochoeris 
radicata l., Leontodon autumnalis l. i L. hispidus l., Picris hieracioides l.,  
Senecio jacobaea l., Solidago virgaurea l., Tanacetum vulgare l., Taraxacum 
officinale  f. H. Wigg., Trapogon pratensis  l.), Boraginaceae (Echium 
vulgare l.), campanulaceae (Campanula patula l. i C. trachelium l.), 
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caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Scabiosa ochroleuca l.), 
cistaceae (Helianthemum nummularium  (l.)  mill.), convolvulaceae 
(Convolvulus arvensis l.), fabaceae (Lotus corniculatus l.), Geraniaceae 
(Geranium pratense  l. i  G.  robertianum  l.), Hypericaceae (Hypericum 
perforatum  l.), lamiaceae (Origanum vulgare  l., Thymus  spp.), 
onagraceae (Epilobium angustifolium  (l.) Holub), Plantaginaceae 
(Plantago lanceolata l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris l.), Rosaceae 
(Potentilla reptans l., Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się cza-
sami tworzą małe agregacje, zakładając gniazda najczęściej w płaskich 
i pozbawionych roślinności miejscach z piaszczystym lub gliniastym 
(także lessowym) podłożem.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum lineare (schenck, 1869)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska, Kraków (celary 2000). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od końca mar-
ca do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera suche i ciepłe miej-
sca, np. murawy i piaskownie oraz siedliska ruderalne, a także wały i nasypy.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, wykorzystujący py-
łek z kwitnących roślin należących do 5 rodzin: asteraceae (Achillea 
millefolium l., Cichorium intybus l., Hieracium pilosella l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Brassica napus l.), Ranunculaceae 
(Ranunculus bulbosus l.), Rosaceae (Potentilla argentea l. i P. reptans l.), 
salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice zakła-
dają gniazda najczęściej w gliniastym gruncie, tworząc mniejsze lub więk-
sze agregacje w płaskich lub lekko nachylonych, otwartych miejscach. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum lucidulum (schenck, 1861)
Miejsca stwierdzenia: Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym (bardzo długo żyjącym) pokoleniem, któ-
rego osobniki dorosłe pojawiają się od połowy kwietnia do początku 
października.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje na ubogich użytkach rol-
nych i murawach oraz wydmach śródlądowych i piaszczyskach, na 
siedliskach ruderalnych oraz w piaskowniach i gliniankach, a także na 
obrzeżach lasów i w sadach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, oblatujący kwitnące ro-
śliny z 4 rodzin: apiaceae (Daucus carota  l.), asteraceae (Achillea 
millefolium  l., Centaurea jacea  l., Leontodon hispidus  l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Brassica napus  l.) i Rosaceae 
(Potentilla erecta (l.) Raeusch.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo (bardzo rzadko tworząc rozproszone agregacje), zakładając 
gniazda w płaskich lub lekko pochyłych miejscach skąpo porośniętych 
roślinnością o piaszczystym lub gliniastym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum majus (nylander, 1852)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków 
(łoziński 1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), szczy-
rzyc (Banaszak 1988). 
Pojaw: Gatunek z jednym (długo żyjącym) pokoleniem, którego osob-
niki dorosłe pojawiają się od maja i latają do września.
Preferowane siedliska: Gatunek nie wykazujący przywiązania do konkret-
nego typu siedliska. spotykany na ekstensywnie wykorzystywanych użyt-
kach zielonych i na obrzeżach lasów oraz na murawach i siedliskach rude-
ralnych, także na wałach przeciwpowodziowych i terenach zalewowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego sami-
ce zbierają pyłek z kwiatów przedstawicieli 11 rodzin: asteraceae 
(Centaurea scabiosa  l., Hieracium spp., Senecio spp., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Lonicera spp.), fabaceae (Ononis 
spinosa l.), Geraniaceae (Geranium spp.), lamiaceae (Lamium album l., 
Mentha spp., Salvia pratensis l., Stachys spp., Thymus serpyllum l. em. fr.), 
onagraceae (Epilobium angustifolium (l.) Holub), Plantaginaceae 
(Plantago major l.), Ranunculaceae (Ranunculus bulbosus l.), Rosaceae 
(Pyrus communis  l.) i Valerianaceae (Valeriana officinalis l.).
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gniazdowanie: Gatunek samotny (czasami gromadny), którego sa-
mice często tworzą małe agregacje, w skąpo porośniętych roślinno-
ścią, piaszczystych lub gliniastych, płaskich lub łagodnie nachylonych 
miejscach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Rodaki, Dolina Będkowska, Dolina Kobylańska 
(celary 2000), Krzeszowice (Wierzejski 1874), Kraków (Śnieżek 
1910; łoziński 1920; celary 2000; moroń i in. 2008), Pieniny 
(Wierzejski 1874). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia 
i latają do września.
Preferowane siedliska: Gatunek wyraźnie związany z suchymi i otwar-
tymi terenami, występujący najczęściej na murawach kserotermicznych 
oraz na suchych łąkach i stokach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający py-
łek z  kwitnących przedstawicieli 12 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm., Heracleum sphondylium l.), asteraceae (Achillea 
millefolium l., Calendula officinalis l., Centaurea jacea l., C. scabiosa l., 
Cichorium intybus  l., Cirsium vulgare (savi) ten., Hieracium spp., 
Hypochoeris radicata  l., Leontodon autumnalis  l., Leucanthemum 
vulgare lam., Picris hieracioides  l., Senecio jacobaea  l., Tanacetum 
vulgare  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Brassica 
napus  l., Sinapis alba  l. i  S. arvensis  l.), campanulaceae (Jasione 
montana l.),  caryophyllaceae (Stellaria holostea l.), convolvulaceae 
(Convolvulus arvensis  l.), fabaceae (Medicago spp., Trifolium 
pratense  l. i  T.  repens  l.), Geraniaceae (Geranium robertianum  l.), 
lamiaceae (Salvia pratensis  l.), Ranunculaceae (Clematis vitalba  l., 
Ranunculus acris l. i R. repens l.), Rosaceae (Fragaria vesca l., Potentilla 
reptans l., Rosa  spp., Rubus fruticosus l.), salicaceae (Salix caprea l.) 
i scrophulariaceae (Scrophularia nodosa l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, tworzący duże agre-
gacje gniazd zazwyczaj w ubitej ziemi na gruntowych drogach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Lasioglossum minutissimum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Rabsztyn (celary 2000), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988), Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910; 
łoziński 1920; celary 2000; moroń i in. 2008).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia i latają do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na murawach i rzadko eksplo-
atowanych użytkach zielonych, w piaskowniach i gliniankach, na wyd- 
mach śródlądowych i piaszczyskach oraz na siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, oblatujący kwitnące 
rośliny z rodziny asteraceae (Bellis perennis  l., Centaurea stoebe  l., 
Leontodon spp., Taraxacum officinale f. H. Wigg.) i lamiaceae (Salvia 
pratensis l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się w gołym 
lub rzadko pokrytym roślinnością, płaskim lub lekko pochyłym, glinia-
stym lub piaszczystym podłożu (czasami także w glinianych ściankach). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum minutulum (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; ce-
lary i Wiśniowski 2003a), Kraków (moroń i in. 2008). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu kwietnia i maja i latają do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami o charakterze ste-
powym, występuje na murawach kserotermicznych oraz na ugorach 
i siedliskach ruderalnych, spotykany także na niezbyt często eksploato-
wanych użytkach zielonych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnących 
przedstawicieli 5 rodzin: apiaceae (Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm.), 
asteraceae (Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Ranunculaceae (Ranunculus 
acris l.), Rhamnaceae (Frangula alnus mill.) i salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, którego samice za-
kładają gniazda w gołej lub skąpo porośniętej roślinnością, gliniastej lub 
piaszczystej ziemi (m.in. na poboczach dróg).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.
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Lasioglossum morio (fabricius, 1793)
Miejsca stwierdzenia: Rodaki (celary 2000), ojcowski Park na-
rodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina 
Będkowska (celary 1988), Karniowice (celary 2000), Krzeszowice 
(Wierzejski 1874), Kraków (łoziński 1920; celary 2000; moroń 
i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Rytro, mu-
szyna (Banaszak 1988). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od początku 
kwietnia i latają do końca października.
Preferowane siedliska: Gatunek eurybiontyczny, spotykany we wszyst-
kich możliwych do życia siedliskach. Występuje częściej na suchych łą-
kach i stepach niż w lasach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek 
z  kwiatów roślin należących do 14 rodzin: apiaceae (Peucedanum 
cervaria  (l.) lapeyr.), asteraceae (Achillea millefolium  l., Hieracium 
pilosella  l., Centaurea jacea  l., Cichorium intybus  l., Cirsium 
arvense (l.) scop., Leontodon autumnalis l., Senecio jacobaea l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), Brassicaceae 
(Berteroa incana (l.)  Dc., Brassica napus  l. i B. oleracea  l., Sinapis 
alba l.), campanulaceae (Campanula rapunculoides l., C. rotundifolia l., 
C. trachelium  l.), caryophyllaceae (Dianthus carthusianorum  l., 
Melandrium rubrum Garcke), convolvulaceae (Convolvulus arvensis l.), 
Geraniaceae (Geranium pratense  l. i G. sanguineum  l.), Hypericaceae 
(Hypericum perforatum  l.), lamiaceae (Origanum vulgare  l., Salvia 
verticillata l.), lythraceae (Lythrum salicaria l.), Plantaginaceae (Veronica 
chamaedrys l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris l.), Rosaceae (Fragaria 
viridis Duchesne, Malus domestica Borkh., Potentilla argentea  l., 
P. neumanniana Rchb., P. reptans l., Rubus idaeus l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, którego samice 
gnieżdżąc się tworzą mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniaz-
da głównie na suchych i ciepłych, otwartych terenach (na poboczach 
dróg i w parkach). Gniazda znajdują się nie tylko w płaskich lub ła-
godnie nachylonych miejscach, ale także w wykrotach i zaprawie mu-
rów oraz w rumoszu skalnym i starych wapiennych lub piaskowco-
wych murach.  
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Lasioglossum nitidiusculum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Karniowice (celary 2000), Kraków 
(łoziński 1920; celary 2000).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od początku maja i latają do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek nie jest związany z konkretnym siedli-
skiem. Występuje w różnych biotopach – na obrzeżach lasów i mura-
wach oraz na siedliskach ruderalnych i w piaskowniach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących przedstawicieli 8 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota  l.), asteraceae (Centaurea 
jacea l., Hypochoeris radicata l., Leontodon autumnalis l., Taraxacum 
officinale  f. H. Wigg., Tussilago farfara  l.), Boraginaceae (Echium 
vulgare  l.), Brassicaceae (Alyssum montanum  l., Brassica napus  l., 
Sinapis alba l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Ranunculaceae 
(Ranunculus repens  l.), Rosaceae (Crataegus laevigata (Poir.) Dc.), 
salicaceae (Salix caprea l. i S. purpurea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą bardzo duże, 
trwałe agregacje najczęściej w piaszczystych, ale także gliniastych wałach 
i nasypach. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum nitidulum (fabricius, 1804)
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 2000), ojcowski Park narodo-
wy (Dylewska 1988; Pesenko i in. 2000; Dylewska i Wiśniowski 
2003), Dolina Będkowska (celary 1988, 2000), murownia, rezer-
wat „skała Kmity” (celary 2000), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920; celary 2000), zawoja (Dylewska 1966), Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od połowy 
kwietnia i latają do końca września.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla głównie tereny otwarte – su-
che zbocza oraz piaskownie i glinianki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwiatów ro-
ślin reprezentujących 16 rodzin: amarylidaceae (Allium ampeloprasum l.), 
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apiaceae (Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Daucus carota l.), asteraceae 
(Anthemis tinctoria  l., Centaurea jacea  l., Cichorium intybus  l., 
Cirsium vulgare (savi) ten., Hieracium pilosella  l., Inula ensifolia  l., 
Leucanthemum vulgare lam., Picris hieracioides  l., Senecio jacobaea  l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Echium vulgare  l.), 
Brassicaceae (Alyssum montanum l., Aurinia saxatilis (l.) Desv., Berteroa 
incana (l.) Dc., Brassica napus l., Isatis tinctoria l., Sinapis alba l.), 
campanulaceae (Campanula rapunculoides l. i C. trachelium l., Jasione 
montana  l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), 
cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.), fabaceae (Coronilla 
varia  l.), Geraniaceae (Geranium pratense  l., G.  sanguineum  l., 
G.  sylvaticum  l.), Hypericaceae (Hypericum perforatum  l.), lamiaceae 
(Lamium galeobdolon  (l.)  l., Nepeta cataria  l., Origanum vulgare  l., 
Salvia nemorosa  l.), Papaveraceae (Papaver rhoeas  l.), Ranunculaceae 
(Consolida regalis s. f. Gray, Ranunculus acris  l. i R. repens  l.), 
Rosaceae (Crataegus laevigata (Poir.)  Dc., Potentilla arenaria Borkh. 
i P. reptans l.), scrophulariaceae (Verbascum thapsus l.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie eusocjalny, tworzący małe 
agregacje gniazd zakładanych głównie w stromych ściankach (glinianych 
i lessowych oraz gipsowych i wapiennych) oraz w szczelinach i fugach 
murów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum parvulum (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 2000), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1988, 2000), 
Dolina Kobylańska, Karniowice (celary 2000), Kraków (Wierzejski 
1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 2000), zawoja (Dy-
lewska 1966; celary 1998a), Babia Góra (Dylewska 1966), Pieniny 
(Wierzejski 1874).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od początku kwietnia i latają do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek eurybiontyczny, zamieszkujący różne 
siedliska zarówno leśne, jak i otwarte. spotykany m.in. na obrzeżach 
lasów i przecinkach oraz na ubogich łąkach i w piaskowniach (także 
w gliniankach).
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących przedstawicieli 5 rodzin: asteraceae (Achillea 
millefolium l., Centaurea cyanus l., Leucanthemum vulgare lam., Picris 
hieracioides l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.), 
campanulaceae (Campanula glomerata  l. i C. rotundifolia  l.), 
Geraniaceae (Geranium sanguineum  l.), Ranunculaceae (Ranunculus 
bulbosus l.) i salicaceae (Salix purpurea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, zakładający gniazda najczęściej 
w stromych skarpach i obrywach oraz w wykrotach, natomiast znacznie 
rzadziej w miejscach płaskich.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum pauxillum (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: Rodaki, Ryczówek, (celary 2000), ojcow-
ski Park narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 
1988), Dolina Kobylańska (celary 2000), Kraków (Wierzejski 1874; 
Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 2000; moroń i in. 2008), re-
zerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Pieniny (szadziewski i in. 
1973), Rytro (Banaszak 1988). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od początku 
kwietnia i latają do połowy października.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkujący głównie suche łąki 
i murawy oraz obrzeża lasów i pobocza dróg.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwia-
tów przedstawicieli 16 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria  l., 
Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.), asparagaceae (Ornithogalum 
umbellatum  l.), asteraceae (Achillea millefolium  l., Centaurea 
cyanus l., Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare 
(savi) ten., Erigeron annuus (l.) Pers., Hieracium pilosella l., Leontodon 
autumnalis l., Leucanthemum vulgare lam., Picris hieracioides l., Senecio 
jacobaea  l., Solidago gigantea ait., Tanacetum vulgare  l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg., Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch), 
Brassicaceae (Brassica napus  l., Cardamine pratensis  l., Sinapis 
alba l.), caryophyllaceae (Lychnis flos-cuculi l., Stellaria holostea l.), 
cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.), fabaceae 
(Lotus corniculatus l., Medicago lupulina l.), Geraniaceae (Geranium 
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pratense l. i G. sanguineum l.), Hypericaceae (Hypericum perforatum l.), 
lamiaceae (Salvia pratensis l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), 
Ranunculaceae (Consolida regalis s. f. Gray, Ranunculus acris  l. 
i R.  repens  l.), Resedaceae (Reseda lutea  l.), Rosaceae (Potentilla 
arenaria Borkh., P. argentea l., P. neumanniana Rchb., P. reptans l., 
Rubus idaeus  l.), Rubiaceae (Galium mollugo  l.), sapindaceae (Acer 
campestre l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, tworzący mniejsze 
lub większe agregacje, kopiąc gniazda w lekko spadzistych lub płaskich 
miejscach o gliniastym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum politum (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 2000), zakopane (noskie-
wicz 1920). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od początku 
kwietnia i latają do przełomu września i października.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w suchych i bardzo ciepłych 
miejscach, zasiedla murawy kserotermiczne (na gipsie i kredzie) i suche 
ugory oraz piaskownie i obrzeża pól (np. z rzepakiem).
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitnące 
rośliny z 9 rodzin: apiaceae (Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., Daucus 
carota  l.), asteraceae (Achillea millefolium  l., Cichorium intybus  l., 
Hieracium pilosella  l., Leucanthemum vulgare lam., Tanacetum 
vulgare  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Picris hieracioides  l.), 
Boraginaceae (Echium vulgare l.), Brassicaceae (Brassica napus l., Sinapis 
alba  l.), campanulaceae (Jasione montana  l.), lythraceae (Lythrum 
salicaria l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), Ranunculaceae 
(Ranunculus polyanthemos  l.), Rosaceae (Malus domestica Borkh., 
Potentilla reptans l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny, tworzący mniejsze 
lub większe agregacje, zakładając gniazda w piaszczystym lub piaszczy-
sto-gliniastym oraz lessowym podłożu na skąpo porośniętych roślinno-
ścią stokach lub w miejscach płaskich. 
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.
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Lasioglossum prasinum (smith, 1848)
Miejsca stwierdzenia: Bolesław (Pesenko i in. 2000), Kraków 
(łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami piaszczystymi, 
występujący na murawach napiaskowych i wydmach śródlądowych 
oraz na piaszczystych ugorach i nieużytkach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego sami-
ce zbierają pyłek z kwitnących przedstawicieli rodziny asteraceae 
(Solidago virgaurea  l.) oraz caryophyllaceae i ericaceae (Calluna 
vulgaris (l.) Hull).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, którego samice 
kopią gniazda w gołych lub rzadko porośniętych roślinnością, płaskich 
lub lekko nachylonych miejscach o piaszczystym podłożu. 
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Lasioglossum punctatissimum (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: Klucze, ojcowski Park narodowy (celary 
2000), Kraków (łoziński 1920; celary 2000; moroń i in. 2008), 
zawoja (celary 1998a).
Pojaw: Gatunek prawdopodobnie z jednym długim pokoleniem, które-
go osobniki dorosłe pojawiają się od połowy kwietnia i latają do połowy 
października.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje głównie siedliska otwarte 
jak murawy kserotermiczne i napiaskowe, suche łąki oraz pobocza dróg 
i nasypy, a także obrzeża lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, wykorzystujący pyłek 
z kwitnących przedstawicieli 7 rodzin: amarylidaceae (Allium cepa l.), 
asteraceae (Achillea millefolium  l., Cichorium intybus  l., Hieracium 
pilosella l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), ericaceae (Vaccinium 
myrtillus l.), fabaceae (Lotus corniculatus l., Medicago spp., Trifolium 
repens  l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys  l.), Ranunculaceae 
(Ranunculus acris  l.), Rosaceae (Potentilla reptans  l., Rubus 
fruticosus l.).
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gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, którego samice 
zakładają gniazda głównie w skąpo porośniętych roślinnością płaskich 
miejscach i nasypach, a czasami także w fugach suchych murów. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum pygmaeum (schenck, 1853)?
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920) (obecność gatunku 
dotychczas nie została potwierdzona – Pesenko i in. 2000). 
Pojaw: Gatunek prawdopodobnie z jednym długim pokoleniem, któ-
rego osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu kwietnia i maja i latają 
do września.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje w suchych i ciepłych miejscach, spo-
tykany jest głównie na murawach kserotermicznych i w kamieniołomach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają pyłek 
z kwiatów roślin należących do 3 rodzin: Betulaceae (Betula pendula Roth), 
fabaceae (Onobrychis viciifolia scop.), lamiaceae (Salvia pratensis l.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, którego samice 
zakładają gniazda w suchych nasypach i poboczach dróg gruntowych.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum quadrinotatulum (schenck, 1861)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Kraków (celary 2000).
Pojaw: Gatunek prawdopodobnie z jednym długim pokoleniem, któ-
rego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia i latają do października.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z suchymi otwartymi terenami 
piaszczystymi, występuje na piaszczystych ugorach, łąkach i siedliskach 
ruderalnych oraz w piaskowniach i na stokach, a także na poboczach dróg.
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie polilektyczny, od-
wiedzający m.in. kwiaty Echium vulgare  l. (Boraginaceae) i Lotus 
corniculatus l. (fabaceae). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
mniejsze lub większe agregacje, zakładając gniazda w stromych ścian-
kach lub w pozbawionych roślinności płaskich miejscach, zasiedlają 
również gniazda jaskółek brzegówek.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Lasioglossum quadrinotatum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Ryczówek (celary 2000), ojcowski Park narodowy 
(Dylewska 1988, Dylewska i Wiśniowski 2003), ojców, Kraków (ce-
lary 2000), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek prawdopodobnie z jednym długim pokoleniem, które-
go osobniki dorosłe pojawiają się od połowy kwietnia i latają do połowy 
października.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z suchymi i otwartymi te-
renami o podłożu piaszczystym lub lessowym, występuje m.in. na su-
chych łąkach i poboczach dróg. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów przedstawicieli 7 rodzin: apiaceae (Anethum 
graveolens  l., Carum carvi  l., Coriandrum sativum  l.), asteraceae 
(Anthemis tinctoria l., Centaurea jacea l., Cichorium intybus l., Cirsium 
arvense (l.) scop., Hieracium pilosella l., Leontodon autumnalis l., Senecio 
jacobaea l., Tanacetum vulgare l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., 
Tripleurospermum maritimum  (l.) W. D. J. Koch), Boraginaceae 
(Echium vulgare l.), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), fabaceae 
(Lotus corniculatus l., Trifolium pratense l.), lamiaceae (Mentha spp., 
Thymus spp.), linaceae (Linum usitatissmum  l.), Plantaginaceae 
(Veronica chamaedrys l.).
gniazdowanie: Gatunek prawdopodobnie samotny, którego samice za-
kładają gniazda w piaszczystej lub lessowej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum rufitarse (zetterstedt, 1838)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Rodaki, ojcow-
ski Park narodowy (celary 2000), zawoja (Dylewska 1966; celary 
1998a), Babia Góra (celary 1998a), Bukowina tatrzańska, Kościeli-
sko-Kiry, zakopane (Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskie-
wicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym długim pokoleniem, którego osobniki do-
rosłe pojawiają się od połowy kwietnia i latają do połowy października.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami zalesionymi 
i  górskimi, występujący na obrzeżach lasów i polanach oraz na le-
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śnych przecinkach i duktach, a także na terenach podmokłych (np. 
torfowiskach).
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego sami-
ce zbierają pyłek z kwitnących przedstawicieli 6 rodzin: apiaceae 
(Peucedanum cervaria (l.) lapeyr.), asteraceae (Hieracium pilosella l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), ericaceae (Vaccinium myrtillus l.), 
Ranunculaceae (Ranunculus acris  l.), Rosaceae (Rubus fruticosus  l.), 
salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice często zakładają 
gniazda na obrzeżach lasów w gruncie z rzadka porośniętym roślin-
nością.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum sabulosum (Warncke, 1986)
Miejsca stwierdzenia: Klucze, olkusz-Pomorzany, ojcowski Park na-
rodowy, Kraków (celary i Wiśniowski 2003b; moroń i in. 2008), 
tymbark (celary i Wiśniowski 2003b). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od połowy 
kwietnia i latają do początku drugiej połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek do bytowania wybiera otwarte i su-
che lub wilgotne siedliska głównie na terenach gliniastych lub piasz-
czystych; występuje m.in. na obrzeżach lasów i w lessowych wąwozach 
oraz na żyznych łąkach i ubogich użytkach zielonych, w kamienioło-
mach i gliniankach, w sadach i wilgotnych lasach, na wilgotnych łąkach 
i łęgach oraz na tamach rzecznych i w ogródkach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek z kwia-
tów roślin należących do 4 rodzin: asteraceae (Hieracium pilosella l.), 
fabaceae (Medicago sativa l., Trifolium campestre schreb.), lamiaceae 
(Thymus spp.), Rosaceae (Potentilla arenaria Borkh. i P. argentea l., 
Rubus plicatus W. et n.).
gniazdowanie: Gatunek przypuszczalnie prymitywnie eusocjalny, ko-
piący gniazda w glinie lub piasku (rzadziej), tworząc często małe agre-
gacje w gołych lub rzadko porośniętych roślinnością płaskich miejscach 
lub obrywach i ścianach wąwozów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Lasioglossum sexnotatum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), ojców (celary 
2000), Dolina Będkowska (celary 1988), rezerwat „skała Kmity” (celary 
2000), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 2000), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), niepołomice, mszana Dolna (Śnieżek 
1910), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek z jednym długim pokoleniem, którego osobniki do-
rosłe pojawiają się od połowy kwietnia i latają do połowy października.
Preferowane siedliska: Gatunek eurybiontyczny, spotykany we wszyst-
kich możliwych siedliskach; występuje na suchych i ciepłych terenach 
o piaszczystym lub lessowym podłożu –  na murawach i w piaskow-
niach oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, a także na drogowych 
i kolejowych nasypach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, korzystający z pyłku kwia-
tów roślin należących do 10 rodzin: asparagaceae (Asparagus officinalis l.), 
asteraceae (Achillea millefolium  l., Centaurea jacea  l., Solidago 
gigantea ait., Tanacetum vulgare l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
Brassicaceae (Barbarea vulgaris R. Br.), caprifoliaceae (Scabiosa 
ochroleuca l.), Geraniaceae (Geranium pratense l. i G.  sylvaticum l.), 
lythraceae (Lythrum salicaria l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris l.), 
Rosaceae (Rubus fruticosus l.), salicaceae (Salix  spp.), Plantaginaceae 
(Veronica chamaedrys l. i V. teucrium l.), scrophulariaceae (Scrophularia 
nodosa l., Verbascum lychnitis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda w po-
zbawionym roślinności piaszczystym lub lessowym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum sextrigatum (schenck, 1869)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), Kra-
ków (moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od połowy 
kwietnia i latają do połowy października.
Preferowane siedliska: Gatunek psammofilny; występujący na wyd- 
mach śródlądowych i murawach napiaskowych oraz na ugorach i sie-
dliskach ruderalnych, a także w piaskowniach i na piaszczyskach oraz 
w świetlistych lasach.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający kwitną-
ce rośliny należące do 6 rodzin: asteraceae (Hieracium pilosella  l., 
Hypochoeris radicata l.), cucurbitaceae (Bryonia dioica Jacq.), fabaceae 
(Lotus corniculatus  l.), lamiaceae (Thymus spp.), Rosaceae (Malus 
domestica  Borkh., Potentilla anserina  l., P. neumanniana Rchb., 
P.  reptans  l., Prunus armeniaca  l., Pyrus communis   l.), salicaceae 
(Salix aurita l., S. caprea l., S. cinerea l.).
gniazdowanie: Gatunek prymitywnie eusocjalny; tworzy mniejsze lub 
większe agregacje, zakładając gniazda w rzadko porośniętych roślinno-
ścią płaskich miejscach o piaszczystym (rzadko w gliniastym) podłożu 
(odnotowano także przypadki zakładania gniazd w piaszczysto-wapien-
nych fugach murów).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum subfasciatum (Imhoff, 1832)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), Do-
lina Będkowska (celary 1988), Kraków (łoziński 1920; celary 2000).  
Pojaw: Gatunek z jednym długim pokoleniem, którego osobniki doro-
słe pojawiają się od kwietnia i latają do połowy października.
Preferowane siedliska: Gatunek wykazuje skłonność do bytowania na 
terenach zalesionych i wśród zadrzewień śródpolnych, spotykany jest 
również na ubogich łąkach i murawach oraz na suchych i ciepłych ugo-
rach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących przedstawicieli 12 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm.), asteraceae (Centaurea cyanus l., C. scabiosa l., 
C. stoebe  l., Cirsium arvense (l.) scop., Hieracium spp., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), Brassicaceae 
(Brassica napus  l., Cardamine pratensis  l.), caprifoliaceae (Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult.), Geraniaceae (Geranium sylvaticum  l.), 
oleaceae (Ligustrum vulgare l.), Plantaginaceae (Veronica teucrium l.), 
Rosaceae (Fragaria vesca l., Potentilla neumanniana Rchb., Rosa spp.), 
salicaceae (Salix alba  l.), sapindaceae (Acer pseudoplatanus  l.), 
Valerianaceae (Valeriana officinalis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w ziemi (szczegóły gnieżdżenia pozostają nieznane). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Golczowice, Klucze, Bolesław, olkusz-Pomorza-
ny (celary 2000), Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dylew-
ska 1988), ojców (celary 2000), Dolina Będkowska (celary 1988), 
Dolina Kobylańska, Karniowice, Kraków (celary 2000; moroń i in. 
2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra, zu-
brzyca Górna (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska (Dylewska 
1991a), zakopane (Śnieżek 1910; Dylewska 1991a), sromowce niż-
ne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, osobniki dorosłe pojawiają się 
od maja i latają do października.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera suche i otwarte tere-
ny, występując m.in. na łąkach i murawach kserotermicznych oraz na 
wydmach śródlądowych i poboczach dróg.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwiatów roślin należących do 8 rodzin: asteraceae (Anthemis 
tinctoria l., Centaurea jacea l., Cichorium intybus l., Crepis biennis l., 
Hieracium pilosella l., H. umbellatum l., Hypochoeris radicata l., Leontodon 
autumnalis l., Leucanthemum vulgare lam., Picris hieracioides l., Senecio 
jacobaea  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Echium 
vulgare  l.), convolvulaceae (Convolvulus arvensis  l.), Geraniaceae 
(Geranium sanguineum  l.), fabaceae (Vicia cracca  l.), Plantaginaceae 
(Veronica chamaedrys  l.), Ranunculaceae (Ranunculus acris  l.), 
scrophulariaceae (Verbascum lychnitis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny lub czasami gromadny, którego sa-
mice gnieżdżąc się tworzą mniejsze lub większe agregacje, zakładając 
gniazda w piaszczystych lub gliniastych, rzadko porośniętych roślinno-
ścią płaskich miejscach, ale też w nasypach i brzegach urwisk.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum xanthopum (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; cela-
ry 2000), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra 
(Dylewska 1966).
Pojaw: Gatunek z jednym (długo trwającym) pokoleniem, którego 
osobniki dorosłe pojawiają się od maja i latają do października.
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Preferowane siedliska: Gatunek egzystuje głównie na suchych łąkach 
i murawach oraz pastwiskach, a także na stokach i obrzeżach lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących przedstawicieli 5 rodzin: asteraceae (Hieracium 
pilosella l., Leucanthemum vulgare lam., Senecio vernalis Waldst. & Kit.), 
Boraginaceae (Echium vulgare  l.), Brassicaceae (Brassica napus  l.), 
campanulaceae (Campanula patula l.), lamiaceae (Salvia pratensis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, przypuszczalnie subsocjalny (pod-
społeczny); gnieżdżący się pojedynczo w miejscach rzadko porośniętych 
roślinnością, często w zboczach oraz wałach i nasypach. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Lasioglossum zonulum (smith, 1848)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), ojców 
(celary 2000), Dolina Będkowska (celary 1988), murownia, rezer-
wat „skała Kmity”(celary 2000), Kraków (łoziński 1920; cela-
ry 2000; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), Krynica zdrój (no-
skiewicz 1958).
Pojaw: Gatunek z jednym (długo żyjącym) pokoleniem, którego osob-
niki dorosłe pojawiają się od maja i latają do początku października.
Preferowane siedliska: Gatunek egzystuje na terenach otwartych, ale 
nie wykazuje szczególnego przywiązania do konkretnych siedlisk; naj-
częściej można go spotkać na suchych łąkach i siedliskach ruderalnych 
oraz na wałach i nasypach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają py-
łek z roślin należących do 13 rodzin: apiaceae (Aegopodium podagraria l.), 
asparagaceae (Asparagus officinalis l.), asteraceae (Achillea millefolium l., 
Carduus nutans  l., Centaurea stoebe  l., Cichorium intybus  l., Crepis 
biennis  l., Hieracium pilosella  l., Leucanthemum vulgare  lam., Picris 
hieracioides  l., Senecio jacobaea  l., Solidago canadensis  l., Sonchus 
arvensis  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Brassicaceae (Brassica 
napus  l.), campanulaceae (Campanula rotundifolia  l.), cistaceae 
(Helianthemum nummularium (l.) mill.), Geraniaceae (Geranium 
sylvaticum  l.), Hypericaceae (Hypericum perforatum  l.), lamiaceae 



Rodzina spójnicowate – melittidae136

(Origanum vulgare  l.), Papaveraceae (Chelidonium majus  l.), 
Plantaginaceae (Plantago media  l.), Ranunculaceae (Ranunculus 
acris l.), Rosaceae (Potentilla reptans l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą mniejsze lub 
większe agregacje, zakładając gniazda w otwartych i nasłonecznionych 
miejscach, rzadko porośniętych roślinnością i mających różne podłoże.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzina SpójniCowate – melittidae
rodzaj Spójnica – Melitta kirby, 1802
Melitta haemorrhoidalis (fabricius, 1775)

Miejsca stwierdzenia: Golczowice, Bolesław, olkusz-Pomorzany (ce-
lary 2005), Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dylewska 
1988), murownia (celary 2005), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
sułkowice, szymbark (celary 2005), zawoja (Dylewska 1966), cha-
bówka, zakopane (Śnieżek 1910), Palenica Kościeliska (noskiewicz 
1920), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), że-
giestów (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się w połowie czerwca i latają do początku września.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera nasłonecznione 
obrzeża lasów i niezbyt często wykorzystywane użytki zielone oraz pół-
suche murawy i ogrody.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z dzwonka-
mi (Campanula l.); samice zbierają pyłek głównie z C. glomerata l., 
C. patula l., C. persicifolia l., C. rapunculoides l., C. rotundifolia l., 
C. sibirica l. C. trachelium l. sporadycznie pobierany jest także nektar 
z  innych przedstawicieli campanulaceae (Jasione montana  l.), a  tak-
że z  reprezentantów asteraceae (Centaurea jacea  l., C. scabiosa  l., 
Cichorium intybus  l., Eupatorium cannabinum  l., Tanacetum 
vulgare  l.), Boraginaceae (Symphytum officinale  l.), caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), Geraniaceae (Geranium pratense l. 
i G. sanguineum l.), fabaceae (Medicago sativa l., Trifolium pratense l.), 
lamiaceae (Prunella  spp., Thymus spp.), malvaceae (Malva  spp.) 
i Plantaginaceae (Veronica spicata l.).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą małe agrega-
cje, kopiąc gniazda w mniej lub bardziej porośniętej roślinnością, piasz-
czystej lub gliniastej ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Melitta leporina (Panzer, 1799)
Miejsca stwierdzenia: miechów, Biały Kościół (celary 2005), Dolina 
Będkowska (celary 1991a), Kraków (łoziński 1920; celary 2005), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Rytro (Banaszak 1988), 
żegiestów (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się w połowie czerwca i latają do początku września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na kwiecistych łąkach 
i poboczach dróg oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, a tak-
że w ogrodach i na ekstensywnie eksploatowanych użytkach zielo-
nych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z bobowa-
tymi (fabaceae), głównie zaś z lucerną siewną (Medicago sativa  l.). 
Poza lucerną z bobowatych oblatuje przede wszystkim inne gatunki 
lucerny (M. falcata l., M. lupulina l., M. minima (l.) l.) i koniczy-
ny (Trifolium spp.) oraz wyki (Vicia spp.) i nostrzyki (Melilotus spp.), 
a także komonicę zwyczajną (Lotus corniculatus l.). Ponadto sporadycz-
nie pobierany jest nektar z kwiatów roślin: astrowatych – asteraceae 
(Achillea millefolium l., Anthemis tinctoria l., Carduus acanthoides l., 
Centaurea cyanus  l. i C. stoebe  l., Cichorium intybus  l., Solidago 
gigantea ait.) i jasnotowatych – lamiaceae oraz zawciągowatych  – 
Plumbaginaceae (Armeria maritima (mill.) Willd.) i wiesiołko-
watych  – onagraceae (Epilobium angustifolium (l.) Holub), a także 
wrzosowatych – ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull) i dzwonkowa-
tych – campanulaceae (Campanula trachelium l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, ale często tworzą też małe i dość luźne agregacje, kopiąc gniaz-
da w płaskich miejscach mniej lub bardziej porośniętych roślinnością 
o próchniczym lub gliniastym (ale czasami też w lessowym lub piasz-
czystym) podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Melitta nigricans alfken, 1905
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920; celary 2005; moroń 
i in. 2008), Dąbrowa szlachecka (celary 2005).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca i latają do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach wilgotnych, 
głównie na terenach graniczących z ciekami i zbiornikami wodnymi 
(często na terenach zalewowych).
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z różnymi 
gatunkami krwawnic, a szczególnie z krwawnicą pospolitą (Lythrum 
salicaria l.). sporadycznie pobierany jest także nektar z bodziszka łą-
kowego (Geranium pratense  l.), brodawnika jesiennego (Leontodon 
autumnalis l.), dzwonka okrągłolistnego (Campanula rotundifolia l.), 
goryczela jastrzębcowatego (Picris hieracioides  l.), nawłoci pospolitej 
(Solidago virgaurea l.), ostrożenia polnego (Cirsium arvense (l.) scop.) 
i wierzbownicy kiprzycy (Epilobium angustifolium (l.) Holub).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się często 
tworzą małe i dość luźne agregacje, kopiąc gniazda w płaskich (rzadziej 
w lekko pochyłych) miejscach, mniej lub bardziej porośniętych roślin-
nością o zwięzłym i nieco gliniastym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Melitta tricincta Kirby, 1802
Miejsca stwierdzenia: Wola Kalinowska, ojcowski Park narodowy, 
Kraków (celary 2005), Krynica zdrój (noskiewicz 1958). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy lipca i latają do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje głównie na murawach kse-
rotermicznych i suchych oraz wilgotnych łąkach, a także na pastwiskach 
i ugorach oraz siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, którego samice zbierają 
pyłek głównie z zagorzałka późnego (Odontites serotinus Dumort) oraz 
znacznie rzadziej z zagorzałka żółtego (Odontites luteus (l.) clairv.); 
czasami pobierany jest nektar także z komonicy zwyczajnej (Lotus 
corniculatus l.), lucerny siewnej (Medicago sativa l.), mięty nawodnej 
(Mentha aquatica l.), czarcikęsu łąkowego (Succisa pratensis moench), 
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koniczyny łąkowej i białej (Trifolium pratense l. i T. repens l.) i różnych 
gatunków chabrów (Centaurea spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
małe i bardzo luźne agregacje, kopiąc gniazda w płaskich (rzadziej w lek-
ko pochyłych) miejscach, mniej lub bardziej porośniętych roślinnością, 
najczęściej o zwięzłym, wykształconym na wapieniu lub kredzie podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj Skrócinka – Macropis Panzer, 1809
Macropis europaea Warncke, 1973

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Jerzmanowice 
(celary 2005), ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dylew-
ska i Wiśniowski 2003; celary 2005), Kraków (Wierzejski 1874; 
Śnieżek 1910; celary 2005; moroń i in. 2008), Piekary, Dąbrowa 
szlachecka, skawina, Białka, szymbark (celary 2005). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od końca czerwca i latają do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje głównie w miejscach wilgot-
nych, łęgach oraz obrzeżach zbiorników i cieków wodnych, a także na 
terenach podmokłych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek i olejki z różnych gatunków tojeści (Lysimachia – głównie 
L. vulgaris l., rzadziej L. nummularia l. i L. punctata l.); nektar pobie-
rany jest z kwiatów przedstawicieli rodzin: apiaceae (Daucus carota l. 
i Heracleum sphondylium  l.), asteraceae (Achillea millefolium  l., 
Carduus spp., Centaurea jacea l., Cirsium arvense (l.) scop., Solidago 
gigantea ait.), fabaceae (Medicago sativa l.), Geraniaceae (Geranium 
pratense  l.), lamiaceae (Lycopus europaeus  l., Origanum vulgare  l.), 
lythraceae (Lythrum salicaria l.), malvaceae (Tilia spp.), Rhamnaceae 
(Frangula alnus mill.) i Rosaceae (Rubus spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
małe i luźne agregacje, kopiąc gniazda w płaskich (rzadziej w lekko po-
chyłych) miejscach, o zwięzłym gliniastym (czasami również piaszczy-
stym) podłożu skąpo porośniętym roślinnością.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Macropis fulvipes (fabricius, 1804)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003; celary 2005), sąspów (celary 2005), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kępa (Wierzejski 1874), Kraków 
(Śnieżek 1910; łoziński 1920), szczyrzyc (celary 2005), Poręba 
Wielka (Śnieżek 1910), Rdzawka, Baligówka (celary 2005), Pieniny 
(Dylewska i noskiewicz 1963), szymbark (celary 2005).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy czerwca i latają do końca sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami zadrzewionymi; 
występuje na obrzeżach lasów i polanach oraz na porębach i łąkach 
śródleśnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, którego samice zbierają py-
łek i olejki z różnych gatunków tojeści (Lysimachia – głównie L. vulgaris l., 
rzadziej L. nummularia l. i L. punctata l.); nektar pobierany jest z kwiatów 
przedstawicieli wielu różnych rodzin: apiaceae, asteraceae, campanulaceae, 
caryophyllaceae, convolvulaceae, fabaceae, Geraniaceae, lamiaceae, 
lythraceae, onagraceae, Ranunculaceae, Rosaceae.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżąc się tworzą 
nieliczne i luźne agregacje, kopiąc gniazda najczęściej w płaskich miej-
scach, o zwięzłym gliniastym podłożu gęsto porośniętym trawą i ziołami.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj obrostka – Dasypoda LatreiLLe, 1802
Dasypoda argentata Panzer, 1809

Miejsca stwierdzenia: Piekary, Dąbrowa szlachecka (celary 2005).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od trzeciej dekady czerwca i latają do drugiej połowy sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na terenach otwartych, 
głównie murawach napiaskowych i kserotermicznych (rozwiniętych na 
wapieniu i kredzie oraz gipsie).
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek głównie z driakwi żółtawej (Scabiosa ochroleuca l.) i rzadziej 
z driakwi gołębiej (Scabiosa columbaria l.), sporadycznie odwiedzane są 
także kwiaty świerzbnicy łąkowej (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.). 
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice często tworzą dość 
duże agregacje, kopiąc gniazda w płaskich lub lekko pochyłych, skąpo 
porośniętych lub pozbawionych roślinności miejscach o piaszczystym 
podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Dasypoda hirtipes (fabricius, 1793)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Dolina Będkow-
ska (celary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 
2005; moroń i in. 2008), Piekary, Dąbrowa szlachecka, skawina (ce-
lary 2005). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy (czasami od początku) czerwca i latają do początku 
września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z otwartymi terenami piasz-
czystymi; występuje na murawach napiaskowych i piaszczyskach oraz 
na wydmach śródlądowych i w piaskowniach, wałach i nasypach, a tak-
że na piaszczystych ugorach i siedliskach ruderalnych oraz na  polanach 
i obrzeżach lasów. 
rośliny pokarmowe: gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny asteraceae; samice zbierają pyłek głównie z kwiatów 
cykorii podróżnika (Cichorium intybus l.) i różnych gatunków chabrów 
(np. Centaurea jacea l., C. scabiosa l., C. stoebe l.). często odwiedzane 
są także inne astrowate, takie jak np.: Achillea millefolium l., Carduus 
crispus  l., Cirsium arvense (l.) scop., Crepis biennis  l., Hieracium 
umbellatum  l., Hypochoeris radicata  l., Hypochoeris radicata  l., 
Leontodon autumnalis  l., Picris hieracioides  l., Senecio jacobaea  l., 
Sonchus arvensis  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg. sporadyczne 
osobniki tego gatunku spotykane są również na kwiatach (pobiera-
ją z nich nektar): Daucus carota l., Eryngium campestre l., Pastinaca 
sativa  l. (apiaceae), Echium vulgare  l. (Boraginaceae), Knautia 
arvensis  (l.) J. m. coult., Scabiosa ochroleuca  l. (caprifoliaceae), 
Calluna vulgaris (l.) Hull (ericaceae), Medicago sativa l., Trifolium 
pratense  l. i T.  repens  l. (fabaceae), Hypericum perforatum  l. 
(Hypericaceae), Jasione montana  l. (lamiaceae), Veronica spicata  l. 
i V. teucrium l. (Plantaginaceae).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice tworzą mniejsze lub 
większe (czasami bardzo duże) agregacje, kopiąc gniazda w płaskich lub 
lekko pochyłych, skąpo porośniętych lub pozbawionych roślinności 
miejscach o piaszczystym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzina mieSiarkowate – megaCHilidae
rodzaj Smółka – Trachusa Panzer, 1804

Trachusa byssina (Panzer, 1798)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
mszana Dolna, nowy targ (Śnieżek 1910), Bukowina tatrzańska, Ko-
ścielisko-Gronik (Dylewska 1991a), zakopane (Śnieżek 1910; Dy-
lewska 1991a), Pieniny (Dylewska 1962), żegiestów (Wierzejski 
1874). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na kwiecistych obrzeżach 
lasów i zarośli oraz na murawach i w piaskowniach.
rośliny pokarmowe: gatunek oligolektyczny, zbierający pyłek głów-
nie z komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus l.), ale związany także 
z innymi przedstawicielami rodziny bobowatych – fabaceae (Coronilla 
varia  l., Lathyrus spp., Medicago spp., Onobrychis viciifolia scop., 
Ononis spinosa l., Trifolium spp. i Vicia spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe i dość gęste agregacje, kopiąc gniazda w piasku 
lub piaszczystej glebie o dość rzadkiej okrywie roślinnej. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj makatka – Anthidium Fabricius, 1804
Anthidium manicatum (linnaeus, 1758)

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wiśniow-
ski 2003), Kraków (Wierzejski 1868; Śnieżek 1910; łoziński 1920), 
rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Galicowa Grapa koło Po-
ronina, zakopane (Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska 1962).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera parki i ogrody oraz 
obrzeża lasów i polany, a także wały i nasypy oraz piaskownie i glinianki.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący pyłek roślin 
należących do rodzin fabaceae (Coronilla varia l., Lotus corniculatus l., 
Medicago sativa  l., Ononis spinosa  l.) i lamiaceae (Ballota nigra  l., 
Lamium spp., Stachys spp., Salvia pratensis l. i S. verticillata l.), ale czasem 
odwiedzane są także kwitnące naparstnice – Digitalis spp. (Plantaginaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w wolnych przestrzeniach i jamach znajdujących się w różnych miej-
scach, budując komórki larwalne z włosków roślinnych zebranych z ło-
dyg i liści oraz puchu kwiatowego.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Anthidium montanum morawitz, 1864
Miejsca stwierdzenia: Bukowina tatrzańska, zakopane (Dylewska 
1991a), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy czerwca i latają do przełomu lipca i sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek górski, żyjący na halach i polanach re-
glowych (często ponad górną granicą lasu).
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie oligolektyczny, zwią-
zany z roślinami należącymi do rodziny bobowatych (fabaceae); samice 
zbierają pyłek m.in. z: Lotus corniculatus l. i różnych gatunków koni-
czyny (Trifolium spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w wolnych przestrzeniach i jamach znajdujących się w ziemi i skałach 
oraz między kamieniami, budując komórki larwalne z włosków roślin-
nych zebranych z łodyg i liści oraz z puchu kwiatowego.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Anthidium punctatum latreille, 1809
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy, czajowice (Dylew-
ska i Wiśniowski 2003), Pieniny (Dylewska 1962).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera suche i ciepłe miejsca, 
występuje na kwiecistych murawach i łąkach oraz w zaroślach i siedli-
skach ruderalnych, a także na kwiecistych ugorach oraz nasypach dro-
gowych i kolejowych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek głównie z kwiatów komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus l.) 
i rezed (Reseda lutea l. i R. luteola l.), ponadto także z Sedum reflexum l. 
(crassulaceae), Medicago sativa  l., Melilotus alba medik, Ononis 
spinosa l. i Trifolium repens l. (fabaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w wolnych przestrzeniach i jamach znajdujących się w piaszczystej zie-
mi i między kamieniami oraz w szczelinach skalnych, budując komórki 
larwalne z części roślin (włosków roślinnych m.in. Verbascum spp. oraz 
Helichrysum arenarium (l.) moench i Onopordon acanthium l.) oraz 
kamyków i drobin ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Anthidium septemspinosum lepeletier, 1841
Miejsca stwierdzenia: libertów (Wendzonka i in. 2022).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek wybiera do życia suche i ciepłe siedli-
ska, występuje na murawach kserotermicznych oraz w piaskowniach 
i kamieniołomach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów roślin należących do rodzin: asteraceae 
(Centaurea jacea  l.), fabaceae (Medicago sativa  l. i Melilotus 
officinalis (l.) Pallas), lamiaceae (Leonurus cardiaca l., Phlomoides 
tuberosa (l.) moench) i lythraceae (Lythrum salicaria l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w pustych łodygach roślin, budując komórki larwalne z włosków roślin-
nych, m.in. bylic (Artemisia spp.) i szałwii (Salvia spp.) oraz czyśćców 
(Stachys spp.) i przegorzana kulistego (Echinops spaerocephalus l.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.
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rodzaj makateczka – Anthidiellum cockereLL, 1904
Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), re-
zerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra (celary 
1998a), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a), Pieniny (Dylew-
ska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla słoneczne obrzeża lasów, po-
lany i poręby oraz murawy i siedliska ruderalne, a także piaskownie 
i żwirownie. 
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie oligolektyczny, któ-
rego samice głównie zbierają pyłek z kwitnących roślin należących do 
rodziny fabaceae (Coronilla varia l., Lotus corniculatus l., Medicago 
sativa l., Trifolium repens l., Vicia spp.), ale spotykane są również na 
kwiatach przedstawicieli rodzin campanulaceae (Jasione montana  l.) 
i cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.) oraz crassulaceae 
(Sedum reflexum l. i Sempervivum teuctorum l.) i Rosaceae (Potentilla 
reptans l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują gniazda z ży-
wicy mocując je do gałęzi drzew i krzewów oraz głazów i skał.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj promakatka – Proanthidium Friese, 1898
Proanthidium oblongatum (Illiger, 1806)

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy, czajowice (Wiśniow-
ski 2007), Kraków-tyniec, szymbark (celary 1998b).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyjący w ciepłych i suchych miej-
scach, występuje na kwiecistych łąkach i murawach oraz przy zaro-
ślach i na siedliskach ruderalnych, a także na nasypach drogowych 
i kolejowych. 
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie oligolektyczny, 
którego samice zbierają pyłek głównie z kwiatów komonicy zwy-
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czajnej (Lotus corniculatus  l.), ale również z innych przedstawicieli 
fabaceae (Melilotus alba medik i M. officinalis (l.) Pall., Onobrychis 
viciifolia scop., Trifolium campestre schreb. i T. repens l.). Ponadto 
sporadycznie odwiedzane są również kwitnące crassulaceae (Sedum spp. 
i Sempervivum spp.) i Resedaceae (Reseda lutea l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniaz-
da w pustych przestrzeniach między kamieniami oraz w szczelinach 
murów i skał, budując komórki larwalne z włosków roślinnych, 
m.in. różnych gatunków dziewanny (Verbascum spp.) i kocanek pias- 
kowych (Helichrysum arenarium (l.) moench) oraz przegorzana 
kulistego (Echinops spaerocephalus  l.) i różnych gatunków czyśćca 
(Stachys spp.).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

rodzaj Szmeronia – Stelis Panzer, 1806
Stelis breviuscula nylander, 1848

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1989a, 1991a), Kraków (łoziński 1920; 
celary 1989a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla np. obrzeża lasów i polany 
oraz zarośla i ekstensywnie eksploatowane użytki zielone).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwia-
ty przedstawicieli 5 rodzin: asteraceae (Achillea millefolium l., Cirsium 
vulgare (savi) ten., Hieracium pilosella l., Picris hieracioides l., Senecio 
jacobaea l., Sonchus arvensis l., Tanacetum vulgare l., Tripleurospermum 
maritimum (l.) W. D. J. Koch), campanulaceae (Jasione montana l.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), crassulaceae 
(Sedum acre l.) i Rosaceae (Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Heriades truncorum (l.) i H. crenulatus nyl. oraz prawdopodob-
nie Chelostoma rapunculi (lep.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Stelis minima schenck, 1859
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary i Wiśniowski 2013). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla obrzeża lasów i polany, porę-
by, suche i kwieciste łąki oraz murawy, wały i nasypy, siedliska ruderalne 
oraz parki i ogrody).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
głównie kwitnące rośliny z rodziny asteraceae (Achillea millefolium l., 
Hieracium spp., Inula spp., Tanacetum vulgare l.), czasami odwiedza tak-
że kwiaty jasieńca piaskowego (Jasione montana l.) i rozchodnika ostrego 
(Sedum acre l.) oraz różnych gatunków dzwonków (Campanula spp.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Chelostoma campanularum (Kby) i Ch. distinctum (stöckh.) oraz 
przypuszczalnie Heriades truncorum (l.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Stelis minuta lepeletier & serville, 1825
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
mszana Dolna (Śnieżek 1910), zawoja (Dylewska 1966), zakopane 
(Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla obrzeża lasów i polany, za-
rośla, siedliska ruderalne oraz glinianki i żwirownie, a także torowiska).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwia-
ty mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale f. H. Wigg.) oraz różnych 
gatunków bodziszków (Geranium spp.) i dzwonków (Campanula spp.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Hoplitis claviventris (thoms.), H. leucomelana (Kby), H. tridentata 
(Duf. & Per.) i Osmia gallarum spin. oraz przypuszczalnie Heriades 
truncorum (l.) i Hoplitis anthocopoides (schck).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Stelis odontopyga noskiewicz, 1925
Miejsca stwierdzenia: Rzeżuśnia, rezerwat „Wały” koło Racławic (cela-
ry i Wiśniowski 2007), rezerwat „Biała Góra”, skała (celary 1995a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla suche i ciepłe miejsca; mura-
wy kserotermiczne i napiaskowe oraz stepy i kamieniołomy).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli 3 rodzin: apiaceae (Daucus carota l.), asteraceae 
(Senecio jacobaea l.) i Boraginaceae.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Hoplosmia spinulosa (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Stelis ornatula (Klug, 1807)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 1989a), Bukowina tatrzańska 
(celary 1989a; Dylewska 1991a), zakopane (Dylewska 1991a), Pie-
niny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do przełomu lipca i sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (egzystuje na obrzeżach lasów i zaro-
śli oraz na polanach i siedliskach ruderalnych, a także w żwirowniach 
i gliniankach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwiaty przedstawicieli 4 rodzin: asteraceae (Hieracium umbellatum l., 
Hypochoeris radicata l., Leontodon autumnalis l. i Picris hieracioides l.), 
fabaceae (Lotus corniculatus l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.) 
i Rosaceae (Potentilla spp. i Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Hoplitis claviventris (thoms.), H. leucomelana (Kby), H. tridentata 
(Duf. & Per.) oraz Osmia caerulescens (l.) i O. maritima friese.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.
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Stelis phaeoptera (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Dolina Będkowska (celary 1989a, 1991a), Kraków (łoziński 1920; 
celary 1989a), mszana Dolna, Poręba Wielka (Śnieżek 1910), zawo-
ja (Dylewska 1966), zakopane (Śnieżek 1910), Pieniny (szadziew-
ski i in. 1973), Rytro, Głęboka (Banaszak 1988). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do połowy (czasami do końca) sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (egzystuje na obrzeżach lasów i zarośli 
oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, a także na niezbyt intensyw-
nie eksploatowanych użytkach zielonych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje głównie 
kwitnące rośliny z rodziny asteraceae (Carduus crispus l., Centaurea jacea l. 
i C. scabiosa l., Cirsium vulgare (savi) ten., Crepis biennis l., Hieracium 
pilosella l., Leontodon spp., Onopordon acanthium l., Senecio jacobaea l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg.), ale czasami także z rodzin Boraginaceae 
(Echium vulgare  l. i Symphytum officinale  l.), caprifoliaceae (Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult.) i fabaceae (Medicago spp. i Trifolium spp.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja głównie 
w gniazdach Osmia leaiana (Kby) i O. niveata (fabr.), ale także O. mustelina 
Gerst. i Anthidium manicatum (l.). Pozostałe gatunki podawane jako 
przypuszczalni gospodarze (np. Chelostoma florisomne  (l.), Heriades 
truncorum (l.), Hoplosmia spinulosa (Kby), Osmia bicolor  (schrk), 
O. bicornis (l.) i O. fulviventris Panz.) są raczej mało prawdopodobne.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Stelis punctulatissima (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 1989a), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; ce-
lary 1989a), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), mszana 
Dolna (Śnieżek 1910).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla obrzeża lasów i polany, wały 



Rodzina miesiarkowate – megachilidae150

i nasypy, piaskownie i glinianki oraz ugory i siedliska ruderalne, a także 
parki i ogrody).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące rośliny z 8 rodzin: amarylidaceae (Allium cepa l.), asteraceae 
(Achillea millefolium  l., Carduus acanthoides  l. i C. crispus  l., 
Centaurea jacea  l., Cirsium arvense (l.) scop., C. lanceolatum  l. 
i  C. vulgare  (savi)  ten., Eryngium spp., Hieracium spp., Leontodon 
autumnalis  l., Senecio jacobaea  l., Onopordon acanthium  l.), 
Boraginaceae (Echium vulgare  l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis 
(l.) J. m. coult., Scabiosa ochroleuca l.), crassulaceae (Sedum acre l. 
i S. reflexum  l.), fabaceae (Trifolium repens  l.), lamiaceae (Ballota 
nigra l., Thymus spp.) i Rosaceae (Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Hoplitis adunca (Panz.) i Anthidium manicatum (l.); prawdopo-
dobnie także w gniazdach: Chelostoma ventrale schlett. i Megachile 
parietina (Geoff.) oraz Osmia aurulenta (Panz.), O. brevicornis (fabr.), 
O. leaiana (Kby) i O. niveata (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Stelis signata (latreille, 1809)
Miejsca stwierdzenia: Pieniny (Dylewska 1962), Krynica zdrój (no-
skiewicz 1958).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla słoneczne obrzeża lasów i po-
lany, poręby, murawy i siedliska ruderalne oraz piaskownie i żwirownie).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwitną-
ce rośliny z 8 rodzin: asteraceae (Hieracium spp., Senecio vernalis Waldst. 
& Kit.,), Brassicaceae (Berteroa incana (l.) Dc.), crassulaceae (Sedum 
reflexum l.), fabaceae (Lotus corniculatus l.), lamiaceae (Jasione montana l., 
Thymus spp.), onagraceae (Epilobium angustifolium  (l.)  Holub), 
Resedaceae (Reseda lutea l.) i Rosaceae (Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Anthidiellum strigatum (Panz.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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rodzaj ogrotek – Aglaoapis cameron, 1901
Aglaoapis tridentata (nylander, 1848)

Miejsca stwierdzenia: nowa Biała (celary 1989a), Pieniny (sza-
dziewski i in. 1973). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w kamieniołomach 
i przy skalnych ścianach, na kserotermicznych murawach naskalnych, 
obrywach ziemnych oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące rośliny z 3 rodzin: asteraceae (Centaurea spp., Hieracium spp.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), fabaceae (Lotus 
corniculatus l., Medicago spp.) i lamiaceae (Stachys recta l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Hoplitis adunca (Panz.) i H. anthocopoides (schck), Megachile 
parietina (Geoff.) i prawdopodobnie także M. leachella curt.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

rodzaj nożycówka – Chelostoma LatreiLLe, 1809
Chelostoma campanularum (Kirby, 1802)

Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska 
(celary 1991a), Krzeszowice (Wierzejski 1874), Kraków (Śnieżek 
1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), zawoja (Dylewska 1966; 
celary 1998a), Babia Góra, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Bu-
kowina tatrzańska, Galicowa Grapa koło Poronina (Dylewska 1991a), 
zakopane (Śnieżek 1910; Dylewska 1991a), Pieniny (Dylewska 
1962), szczyrzyc, Rytro (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów oraz na 
polanach i porębach, na suchych i kwiecistych łąkach oraz murawach, 
w ogrodach i parkach, a także na wałach przeciwpowodziowych i siedli-
skach ruderalnych.



Rodzina miesiarkowate – megachilidae152

rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z dzwonków (Campanula spp.), odwiedzając m.in. Campanula 
persicifolia l. oraz C. rotundifolia l. i C. trachelium l. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w istniejących pustych przestrzeniach w strzechach i w suchych pustych 
łodygach lub źdźbłach słomy i trzciny oraz w opuszczonych żerach 
chrząszczy ksylofagicznych w drewnianych ścianach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Chelostoma distinctum (stöckhert, 1929)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (moroń i in. 2008), sromowce niżne, 
Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje głównie na obrzeżach lasów, na 
suchych i kwiecistych łąkach oraz murawach, a także w ogrodach i parkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z dzwonków (Campanula spp.), odwiedzając m.in. Campanula 
persicifolia l. oraz C. patula l. i C. rotundifolia l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w opuszczonych galasach Diplolepis mayri (schlecht.)(galasówkowa-
te – cynipidae) na różach (Rosa spp.) lub w pustych łodygach roślin oraz 
opuszczonych żerach ksylofagicznych chrząszczy w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Chelostoma florisomne (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920), Regulice, Kłaj (Banaszak 
1988), zawoja (Dylewska 1966; celary 1998a), Bukowina tatrzań-
ska, Galicowa Grapa koło Poronina, tatry (Dylewska 1991a), zako-
pane (Śnieżek 1910; Dylewska 1991a), sromowce niżne, Pieniny 
(Dylewska 1962), Rytro (Banaszak 1988). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do początku lipca.
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Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera obrzeża lasów 
i polany oraz poręby i przecinki, suche i kwieciste łąki oraz murawy, 
siedliska ruderalne, a także parki i ogrody.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z jaskrami 
(Ranunculus spp.), którego samice zbierają pyłek m.in. z jaskra ostrego 
(Ranunculus acris l.) i jaskra bulwkowego (R. bulbosus l.) oraz jaskra 
rozłogowego (R. repens l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda w pu-
stych łodygach roślin oraz opuszczonych żerach w martwym drewnie (np. 
w gałęziach i pniach oraz belkach i deskach), a także w strzechach. chętnie 
zasiedlają również sztuczne gniazda trzcinowe, tworząc małe agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Chelostoma rapunculi (lepeletier, 1841)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska 
(celary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń 
i in. 2008), Poręba Wielka (Śnieżek 1910), zawoja (celary 1998a), 
Babia Góra, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Galicowa Grapa koło 
Poronina (Dylewska 1991a), zakopane (Śnieżek 1910; Dylewska 
1991a), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od końca maja i latają do połowy sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje na obrzeżach lasów, na polanach 
oraz porębach i przecinkach, na suchych i kwiecistych łąkach oraz mu-
rawach, w parkach i ogrodach oraz siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z dzwon-
kami (Campanula spp.), którego samice zbierają pyłek m.in. z kwia-
tów Campanula glomerata l. i C. persicifolia l. oraz C. rotundifolia l. 
i C. trachelium l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
głównie w opuszczonych żerach w martwym drewnie (np. w gałęziach 
i pniach oraz belkach i deskach drewnianych budynków), chętnie zasie-
dlają również sztuczne gniazda z trzciny lub bambusa, tworząc czasami 
małe agregacje.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Chelostoma ventrale schletterer, 1889
Miejsca stwierdzenia: Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera suche i nasło-
necznione miejsca takie jak kwieciste murawy i łąki.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z podrodziną 
asteroideae należącą do rodziny astrowatych (asteraceae).  
gniazdowanie: nieznane.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

rodzaj wałczatka – Heriades sPinoLa, 1808
Heriades truncorum (linnaeus, 1758)

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), Wadowice (Wierzejski 
1874; Śnieżek 1910), zawoja (celary 1998a), Pieniny (Dylewska 
1962), szczyrzyc, Głęboka (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na polanach oraz obrzeżach 
lasów i zarośli, na rzadko koszonych łąkach i murawach oraz ekstensyw-
nie użytkowanych pastwiskach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z rodziną astrowa-
tych (asteraceae), którego samice zbierają pyłek m.in. z kwitnących: Achillea 
millefolium l., Anthemis arvensis l. i A. tinctoria l., Calendula officinalis l., 
Carduus crispus l., Centaurea spp., Cichorium intybus l., Cirsium vulgare 
(savi) ten., Hypochoeris radicata  l., Inula britannica  l., I.  ensifolia  l., 
I. hirta l., I. salicina l., Picris hieracioides l., Pulicaria dysenterica (l.) Bernh., 
Senecio jacobaea l. i S. vulgaris l., Sonchus arvensis l., Tanacetum vulgare l., 
Tripleurospermum maritimum (l.) W. D. J. Koch. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda głów-
nie w opuszczonych żerach chrząszczy ksylofagicznych w martwym drewnie 
(np. w gałęziach i pniach oraz belkach i deskach drewnianych budynków) 
i pustych łodygach roślin (np. jeżyny krzewiastej – Rubus fruticosus l.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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rodzaj murarka – Osmia Panzer, 1806
Osmia aurulenta Panzer, 1799

Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Śnieżek 
1910; łoziński 1920), Pieniny (szadziewski i in. 1973). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia i latają do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje głównie na murawach kse-
rotermicznych i w kamieniołomach oraz na obrzeżach lasów i zarośli, 
czasami także na nasypach drogowych i kolejowych oraz na ugorach 
i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący pyłek z kwit-
nących przedstawicieli fabaceae (Genista sagittalis  l. i G. tinctoria  l., 
Hippocrepis comosa  l., Lathyrus pratensis  l. i  l. tuberosus  l., Lotus 
corniculatus  l. i  L.  maritimus  l., Lupinus polyphyllus  l., Medicago 
falcata l. i M. sativa l., Melilotus alba medik, Onobrychis viciifolia scop., 
Ononis repens l. i O. spinosa l., Trifolium montanum l., T. pratense l., 
T. repens  l., Vicia sepium  l.) i lamiaceae (Ajuga reptans  l., Glechoma 
hederacea l., Lamium purpureum l., Salvia pratensis l., Stachys recta l., 
Teucrium montanum  l.); odwiedzający także kwiaty roślin z ro-
dzin: asteraceae (Carduus acanthoides  l., Inula hirta  l., Onopordon 
acanthium l.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), cistaceae (Helianthemum  
nummularium (l.) mill.), i Plantaginaceae (Plantago media l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniaz-
da głównie w pustych muszlach ślimaków (m.in. Cepea hortensis 
(o. f. müller) i C. vindobonensis c. Pfeiffer oraz Helix pomatia l. 
Xerolenta obvia (menke)), ale czasami także w szczelinach skalnych.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia bicolor (schrank, 1781)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków 
(Wierzejski 1868, 1874; łoziński 1920), Wadowice (Śnieżek 1910), 
zawoja (Dylewska 1966). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu marca i kwietnia i latają do połowy czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami zadrzewionymi, wy-
stępuje na obrzeżach lasów i zarośli oraz w lasach łęgowych i na murawach.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwiatów roślin należących do 13 rodzin: apiaceae (Anthriscus 
sylvestris (l.) Hoffm.), asparagaceae (Scilla siberica andr.), asteraceae 
(Taraxacum officinale f. H. Wigg. i Tussilago farfara l.), Boraginaceae 
(Pulmonaria officinalis l.), Brassicaceae (Brassica napus l.), cistaceae 
(Helianthemum nummularium (l.) mill.), fabaceae (Cytisus 
scoparius (l.) link, Hippocrepis comosa l., Lotus corniculatus l., Ononis 
repens  l., Vicia sepium  l.), Grossulariaceae (Ribes uva-crispa  l.), 
lamiaceae (Ajuga genevensis  l. i A. reptans  l., Salvia pratensis  l.), 
Ranunculaceae (Anemone nemorosa  l., Pulsatilla vulgaris mill., 
Ranunculus acris  l., R.  bulbosus  l., R. lanuginosus  l., R. repens  l.), 
Rosaceae (Fragaria vesca l., Prunus spinosa l., Rosa canina l.), salicaceae 
(Salix caprea l.) i Violaceae (Viola hirta l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w pustych muszlach ślimaków (m.in. Cepea hortensis (o. f. müller), 
C. nemoralis (l.) i C. vindobonensis c. Pfeiffer oraz Helix pomatia l.) 
maskując je szpilkami sosny i gałązkami.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia bicornis (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Doli-
na Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 
1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Ba-
naszak i in. 1998), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966; celary 
1998a),  lipnica mała, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Głodówka 
koło Bukowiny tatrzańskiej,  zakopane (Dylewska 1991a), Krościen-
ko, sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe pojawia-
ją się od przełomu marca i kwietnia i latają do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek nie przywiązujący wagi do rodzaju 
siedliska; występuje na terenach zabudowanych, na obrzeżach lasów 
i zarośli, w ogrodach i parkach, na ugorach i siedliskach ruderalnych, 
w piaskowniach i gliniankach oraz na wałach i nasypach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z roślin należących do 16 rodzin: Betulaceae (Carpinus betulus l.), 
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Boraginaceae (Echium vulgare l., Symphytum officinale l.), Brassicaceae 
(Brassica napus  l., Sinapis arvensis  l.), caryophyllaceae (Stellaria 
holostea  l.), cistaceae (Helianthemum nummularium  (l.)  mill.), 
fabaceae (Hippocrepis comosa l., Onobrychis viciifolia scop., Trifolium 
pratense l. i T. repens l., Vicia sepium l.), fagaceae (Quercus robur l.), 
Juglandaceae (Juglans regia l.), lamiaceae (Ajuga genevensis  l. 
i A. reptans l., Salvia pratensis l., Lamium maculatum l.), Papaveraceae 
(Papaver argemone  l., P. somniferum  l.), Plantaginaceae (Plantago 
lanceolata  l.), Ranunculaceae (Ficaria verna Huds., Ranunculus 
acris  l., R. bulbosus  l., R. repens  l.), Resedaceae (Reseda lutea  l.), 
Rosaceae (Crataegus spp., Malus domestica Borkh., Prunus spinosa l., 
Pyrus communis l., Rosa canina l., Rubus fruticosus l. i R. idaeus l.), 
salicaceae (Salix spp.), sapindaceae (Acer campestre l., A. platanoides l., 
A. pseudoplatanus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny (bardzo rzadko gromadny), gnieżdżą-
cy się w bardzo różnych miejscach; samice zakładają gniazda w opusz-
czonych chodnikach ksylofagicznych chrząszczy w martwym drewnie 
(w pniach i gałęziach oraz belkach i deskach ścian budynków), w ło-
dygach roślin oraz w lessowych i glinianych ścianach, w fugach murów 
i futrynach okiennych, a także w opuszczonych gniazdach niektórych 
gatunków porobnic, również chętnie zasiedlają sztuczne gniazda z trzci-
ny i bambusa.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia brevicornis (fabricius, 1798)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; mo-
roń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), mszana 
Dolna (Śnieżek 1910), sromowce niżne (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje na obrzeżach lasów i zarośli oraz 
na polanach i porębach lub przecinkach leśnych, a także na ugorach 
i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami 
należącymi do rodziny kapustowatych (Brassicaceae), którego sami-
ce zbierają pyłek m.in. z: Brassica napus l., B. oleracea l., B. rapa l., 
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Erysimum spp., Hesperis matronalis l., Lunaria annua l. i L. rediviva l., 
Sinapis arvensis l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w chodnikach po żerowaniu chrząszczy w martwym drewnie i w pu-
stych łodygach roślin, chętnie też zasiedlają sztuczne gniazda z trzciny 
i bambusa.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia caerulescens (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920), zawoja (celary 1998a), Ba-
bia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), lipnica mała (Dylewska 
1966), Pieniny (Dylewska 1962), Głęboka (Banaszak 1988).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zarośli 
oraz na polanach i murawach, w kamieniołomach oraz piaskowniach 
i gliniankach, na ugorach i siedliskach ruderalnych oraz na torowiskach 
i w ogrodach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice preferują 
pyłek kwitnących fabaceae (Coronilla varia  l., Lotus corniculatus  l., 
Medicago sativa l., Melilotus alba medik, Onobrychis viciifolia scop., 
Trifolium pratense  l. i T. repens  l., Vicia cracca  l. i V. sepium  l.) 
i  lamiaceae (Ajuga reptans  l., Clinopodium vulgare  l., Glechoma 
hederacea l., Salvia pratensis l., Lamium album l. i L. maculatum l., 
Prunella vulgaris  l., Stachys recta  l., Teucrium scorodonia  l.). od-
wiedzane są także kwiaty przedstawicieli Hypericaceae (Hypericum 
perforatum l.) i Ranunculaceae (Ranunculus repens l.) oraz asteraceae 
i Boraginaceae (Echium vulgare l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zasiedlają istnieją-
ce wolne jamy w różnym podłożu, m.in. stare chodniki w martwym 
drewnie i puste łodygi roślin oraz dziury w stromych ściankach obry-
wów i wąwozów (np. puste gniazda porobnic). Ponadto chętnie zajmuje 
sztuczne gniazda z trzciny i bambusa.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Osmia cerinthidis morawitz, 1876
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
ojców, zabierzów, Kraków, Dąbrowa tarnowska, Barcice, Piwniczna 
zdrój, żegiestów, milik (Dylewska i zabłocki 1972), sromowce niż-
ne, sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na terenach otwartych, na 
stokach oraz wałach i nasypach, a także na ugorach i siedliskach rude-
ralnych (m.in. przydrożach).
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z przedstawi-
cielami rodzaju ośmiał (Cerinthe  l.), samice zbierają pyłek głównie 
z ośmiału mniejszego (Cerinthe minor l.) oraz rzadziej z ośmiału więk-
szego (c. major l.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zasiedlają istniejące 
wolne jamy w różnym podłożu, preferując materiał roślinny (np. stare 
chodniki w martwym drewnie i puste łodygi roślin). Ponadto chętnie 
zajmują sztuczne gniazda z trzciny i bambusa.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Osmia cornuta (latreille, 1805)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Dylewska i zabłocki 1972). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy marca i latają do końca maja (czasami do początku 
czerwca).
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w ciepłych miejscach, np. 
w nasłonecznionych wąwozach i obrywach oraz wałach i stokach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów roślin należących do przynajmniej 11 rodzin: 
asparagaceae (Scilla siberica andr.), asteraceae (Taraxacum officinale 
f. H. Wigg.), Brassicaceae (Brassica napus  l.), fabaceae (Trifolium 
pratense  l. i T. repens  l.), fagaceae (Quercus spp.), Papaveraceae 
(Corydalis cava (l.) schweigg. & Körte, C. lutea (l.) Dc., C. solida 
(l.) clairv.), Primulaceae (Primula elatior (l.) Hill), Ranunculaceae 
(Ranunculus acris  l., R. bulbosus  l., R. repens  l.), Rosaceae (Cerasus 
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avium (l.) moench, Crataegus monogyna Jacq., Malus domestica 
Borkh., Prunus cerasifera ehrh., P. spinosa l., P. armeniaca l., Pyrus 
communis  l.) i salicaceae (Salix caprea l. i S. purpurea l.), sapindaceae 
(Acer campestre l., A. platanoides l., A. pseudoplatanus l.).  
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w wolnych przestrzeniach w bardzo różnym podłożu (np. w starych ko-
rytarzach po żerowaniu chrząszczy w martwym drewnie i w pustych łody-
gach roślin oraz w opuszczonych gniazdach ziemnych innych pszczół – za-
równo w miejscach płaskich, jak i stromych ściankach, a także w spoinach 
murów), chętnie też zasiedlają sztuczne gniazda z trzciny i bambusa.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Osmia inermis (zetterstedt, 1838)
Miejsca stwierdzenia: tatry, zakopane (Dylewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do lipca (czasami do początku sierpnia).
Preferowane siedliska: Gatunek borealno-górski, związany z obszarami 
górskimi; występuje na piargach i zboczach wzdłuż górskich potoków 
i rzek oraz na suchych murawach górskich.
rośliny pokarmowe: Gatunek przypuszczalnie mezolektyczny, które-
go samice zbierają pyłek z kwitnących przedstawicieli rodzin fabaceae 
(Hippocrepis comosa l., Lotus corniculatus l., Onobrychis viciifolia scop.) 
i ericaceae (Vaccinium myrtillus l. oraz V. vitis-idaea l.). sporadycznie 
obserwowany także na kwiatach jastrzębców (Hieracium spp.) i kukli-
ków (Geum spp.).
gniazdowanie: Gatunek czasami samotny lecz często gromadny; sa-
mice budują gniazda z papki roślinnej powstałej z przeżutych liści pod 
dużymi kamieniami lub we wnękach i szczelinach skalnych. 
Stan zagrożenia: Gatunek zagrożony wymarciem – en.

Osmia leaiana (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920; Kierat i in. 2018), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), 
zawoja (Dylewska 1966; celary 1998a), zakopane (Dylewska 
1991a), Pieniny (Dylewska 1962).
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Pojaw: Gatunek prawdopodobnie częściowo z dwoma pokoleniami, 
którego osobniki dorosłe pojawiają się od maja i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zarośli 
oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, a także na ekstensywnie wy-
korzystywanych użytkach zielonych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z reprezentan-
tami rodziny astrowatych (asteraceae), samice zbierają pyłek z kwia-
tów: Carduus crispus l. i C. nutans l., Centaurea jacea l., Cichorium 
intybus l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare (savi) ten., Crepis 
biennis  l. i C. capillaris (l.) Wallr., Echinops spaerocephalus  l., 
Hypochoeris radicata  l., Hieracium spp., Leontodon spp., Onopordon 
acanthium  l., Picris hieracioides  l., Senecio jacobaea  l. i Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.  
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
głównie w istniejących jamach w martwym drewnie (np. w opuszczo-
nych żerowiskach chrząszczy), czasami także w szczelinach skał i fugach 
murów, oddzielając komórki larwalne i zamykając gniazda masą z prze-
żutych liści.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia mustelina Gerstaecker, 1869
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Bukowina tatrzańska (Dylewska 
1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe po-
jawiają się od przełomu kwietnia i maja i latają do lipca (czasami do 
początku sierpnia).
Preferowane siedliska: Gatunek zajmuje suche i ciepłe siedliska, wystę-
pując na murawach kserotermicznych i naskalnych oraz w kamienioło-
mach i na piargach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów roślin należących do 4 rodzin: Boraginaceae 
(Echium vulgare l.), caprifoliaceae (Scabiosa columbaria l.), cistaceae 
(Helianthemum nummularium (l.) mill.), fabaceae (Hippocrepis 
comosa l., Lathyrus pratensis l. i L. tuberosus l., Lotus corniculatus l. 
Onobrychis viciifolia scop.), lamiaceae (Ajuga reptans l.).
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gniazdowanie: Gatunek zarówno samotny, jak i gromadny, którego sami-
ce zakładają gniazda w istniejących wolnych jamach, najczęściej w szcze-
linach skalnych i spoinach murów (rzadko w pustych łodygach roślin). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia nigriventris (zetterstedt, 1838)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia i latają do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami leśnymi, wystę-
puje na obrzeżach lasów i na polanach oraz w łęgach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek mezo- lub polilektyczny, którego sa-
mice zbierają pyłek z kwitnących przedstawicieli 3 rodzin: ericaceae 
(Vaccinium myrtillus  l. i V. vitis-idaea  l.), fabaceae (Hippocrepis 
comosa l., Lotus corniculatus l. i Vicia spp.) i Rosaceae (Potentilla spp.). 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniaz-
da w  wolnych przestrzeniach w martwym drewnie, szczególnie chęt-
nie wykorzystywane są puste chodniki chrząszczy wydrążone zarówno 
w drewnie, jak i pod korą.
Stan zagrożenia: Gatunek wymarły – eX.

Osmia niveata (fabricius, 1804)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920; moroń i in. 2008), zawoja (Dylewska 1966), Poręba Wiel-
ka (Śnieżek 1910), Palenica Kościeliska (noskiewicz 1920), Pieniny 
(Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia i latają do końca czerwca (czasami początku lipca).
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera obrzeża lasów i zarośli 
oraz ogrody, a także ugory i siedliska ruderalne oraz rzadko eksploato-
wane użytki zielone.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny asteraceae, którego samice zbierają pyłek z kwiatów: 
Achillea millefolium  l., Carduus crispus  l. i C. nutans  l., Centaurea 
jacea l. i C. scabiosa l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare (savi) ten., 
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Echinops spaerocephalus l., Hieracium spp., Leontodon spp., Onopordon 
acanthium l., Picris hieracioides l. i Taraxacum officinale f. H. Wigg.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
głównie w istniejących jamach w martwym drewnie (np. w opuszczo-
nych żerowiskach chrząszczy) i w pustych łodygach roślin, ale czasami 
także w szczelinach i fugach murów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia parietina curtis, 1828
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Babia Góra (Dylewska 1966), zakopane (Śnieżek 1910; Dylewska 
1991a), sromowce niżne (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od początku maja i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami leśnymi, wystę-
puje w świetlistych lasach, porębach i przecinkach oraz na polanach 
i obrzeżach lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice pozy-
skują pyłek z kwiatów przedstawicieli 4 rodzin: crassulaceae (Sedum 
reflexum  l.), fabaceae (Hippocrepis comosa  l., Lotus corniculatus  l. 
i  Trifolium pratense  l.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys  l.) 
i Rosaceae (Fragaria vesca l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
głównie w istniejących jamach w martwym drewnie (np. w opuszczo-
nych żerowiskach chrząszczy), czasami także w szczelinach i fugach mu-
rów oraz w opuszczonych gniazdach innych błonkówek.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia tergestensis Ducke, 1897
Miejsca stwierdzenia: Pieniny (szadziewski i in. 1973). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od początku maja i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek egzystuje w ciepłych i suchych miej-
scach jak naskalne murawy kserotermiczne.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z kwiatami ro-
ślin należących do rodziny bobowatych (fabaceae).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
pod kamieniami i w szczelinach skalnych oraz pod kępkami traw, two-
rząc komórki z płatków kwiatów bodziszków (Geranium spp.) i posłon-
ków (Helianthemum spp.) oraz jastrzębców (Hieracium spp.) i wilżyn 
(Ononis spp.).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Osmia uncinata Gerstaecker, 1869
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Wiśniowski 2007), rezerwat „skała Kmity”  (Dylewska 
i zabłocki 1972), zawoja (celary 1998a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy maja i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami leśnymi, wystę-
puje w świetlistych lasach, porębach i przecinkach oraz na polanach 
i obrzeżach lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitących przedstawicieli 10 rodzin: asteraceae (Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.). Boraginaceae (Pulmonaria officinalis l.), cistaceae 
(Helianthemum nummularium (l.) mill.), cornaceae (Cornus sanguinea l.), 
ericaceae (Vaccinium myrtillus l. oraz V. vitis-idaea l. i V. uliginosum l.), 
fabaceae (Hippocrepis comosa  l., Lathyrus vernus (l.) Bernh., Lotus 
corniculatus l., Onobrychis viciifolia scop., Trifolium pratense l. i T. repens l., 
Vicia sepium  l.), lamiaceae (Glechoma hederacea  l., Salvia pratensis  l.), 
Ranunculaceae (Ranunculus acris  l.), Rosaceae (Potentilla neumanniana 
Rchb., Rubus fruticosus l.) i salicaceae (Salix caprea l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w martwym drewnie, głównie w opuszczonych żerowiskach chrząszczy 
(zarówno w drewnie, jak i pod odstającą korą), czasami także w szczeli-
nach kory sosnowej.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Osmia xanthomelana (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910, łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do przełomu czerwca i lipca.
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Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera suche i ciepłe miejsca, 
występuje na obrzeżach lasów i zarośli oraz na słonecznych polanach 
i murawach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z pyłkiem kwia-
tów przedstawicieli rodziny bobowatych (fabaceae). samice odwiedzają 
kwitnące Hippocrepis comosa l. i Lotus corniculatus l. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w kępach traw i między ich korzeniami oraz pod zwalonym drewnem 
i w butwiejących pniach, a także w zagłębieniach skalnych.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj Hoplosmia thomson, 1872
Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802)

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), Pieniny (Dylewska 
1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do egzystencji wybiera suche i ciepłe 
miejsca, występuje na murawach kserotermicznych i napiaskowych 
oraz na stepach i wydmach śródlądowych, a także w kamieniołomach 
i czasem na słonecznych obrzeżach lasów i zarośli.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny asteraceae, którego samice zbierają pyłek z kwiatów: 
Anthemis arvensis l. i A. tinctoria l., Centaurea jacea l. i C. scabiosa l., 
Cichorium intybus l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare (savi) ten., 
Echinops spaerocephalus  l., Hieracium pilosella  l., Inula ensifolia  l., 
I. hirta l., I. salicina l., Leontodon autumnalis l., Picris hieracioides l.,  
Pulicaria dysenterica (l.) Bernh., Senecio jacobaea l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w pustych muszlach małych i średnich ślimaków (np. z rodzaju Helicella 
féruss.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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rodzaj pseudomurarka – Hoplitis kLug, 1807
Hoplitis adunca (Panzer, 1798)

Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzej-
ski 1874; Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Poręba Wielka (Śnieżek 1910), 
zawoja (celary 1998a), lipnica mała (Dylewska 1966), zakopane 
(noskiewicz 1920), Pieniny (Dylewska 1962), szczyrzyc, Rytro (Ba-
naszak 1988), żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje w miejscach występowania żmi-
jowca zwyczajnego (Echium vulgare  l.), na ugorach i siedliskach ru-
deralnych oraz w żwirowniach i kamieniołomach, a także na nasypach 
kolejowych i torowiskach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, ściśle związany ze żmi-
jowcem zwyczajnym – Echium vulgare l. (Boraginaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w  istniejących wolnych przestrzeniach w różnym materiale jak puste 
łodygi roślin i opuszczone żerowiska chrząszczy w martwym drew-
nie (np. w  belkach i deskach budynków lub w martwych pniakach) 
oraz w pustych muszlach ślimaków i szczelinach między kamieniami 
(również w szczelinach skalnych i fugach murów), a także w opuszczo-
nych gniazdach innych pszczół (np. Colletes latr. oraz Megachile latr. 
i Anthophora latr.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hoplitis andrenoides (spinola, 1808)
Miejsca stwierdzenia: Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu maja i czerwca i latają do przełomu lipca i sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w słonecznych i suchych 
miejscach, na piargach i skalistych zboczach oraz na naskalnych mura-
wach kserotermicznych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z przedstawi-
cielami rodziny jasnotowatych (lamiaceae), którego samice zbierają 
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pyłek z kwiatów: Acinos arvensis (lam.) Dandy, Ajuga genevensis  l., 
Salvia spp., Stachys recta l., Teucrium chamaedrys l. i T. montanum l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w pustych muszlach małych i średnich ślimaków. 
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Hoplitis anthocopoides (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków 
(Śnieżek 1910; łoziński 1920), Palenica Kościeliska (noskiewicz 
1920), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek egzystuje w suchych i ciepłych miej-
scach; występuje w kamieniołomach i na skalistych zboczach oraz na 
murawach kserotermicznych i stepach, na ugorach i siedliskach ruderal-
nych, a także na nasypach drogowych i kolejowych oraz na torowiskach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, ściśle związany ze żmi-
jowcem zwyczajnym – Echium vulgare l. (Boraginaceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują („murują”) 
gniazda z drobnych kamyczków scalonych „cementem”, lokując je na ka-
mieniach i skałach oraz w szczelinach i zagłębieniach kamieni lub głazów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hoplitis claviventris (thomson, 1872)
Miejsca stwierdzenia: rezerwat „Biała Góra” koło tunelu, ojcowski 
Park narodowy, Dolina Będkowska (celary i Wiśniowski 2007), Po-
ręba Wielka (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera suche i ciepłe miejsca, 
występuje na obrzeżach lasów i na polanach, wokół zarośli sródpolnych 
i na siedliskach ruderalnych oraz w żwirowniach i gliniankach, a także 
na terenach kolejowych i w pobliżu zabudowań.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący Lotus 
corniculatus l.; samice zbierają pyłek z kwitnących przedstawicie-
li 6 rodzin: asteraceae (Centaurea jacea  l.), Boraginaceae (Echium 



Rodzina miesiarkowate – megachilidae168

vulgare  l.), crassulaceae (Sedum reflexum  l.), fabaceae (Lathyrus 
tuberosus l., Lotus corniculatus l., L. uliginosus schkuhr, Melilotus alba 
medik i M. officinalis (l.) Pall., Onobrychis viciifolia scop., Trifolium 
pratense l. i T. repens l., Vicia cracca l., V. sepium l., V. tenuifolia Roth), 
Hypericaceae (Hypericum perforatum l.) i Rosaceae (Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda, drą-
żąc je w suchych pędach i gałęziach krzewów i ziołorośli (Arctium spp., 
Cirsium spp., Onopordon acanthium l., Rubus fruticosus l. i R. idaeus l., 
Sambucus spp., Verbascum spp.) oraz w murszejącym drewnie, a czasami 
także w pustych żerowiskach chrząszczy w martwym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park na-
rodowy (Wiśniowski 2007), Kraków (Dylewska i zabłocki 1972; mo-
roń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), szczyrzyc 
(Banaszak 1988), zawoja (Dylewska 1966), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zaro-
śli oraz na polanach, w żwirowniach i gliniankach oraz na siedliskach 
ruderalnych i terenach kolejowych (nasypy oraz torowiska i bocznice).
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice furażują na 
kwiatach roślin należących do 6 rodzin: asteraceae (Picris hieracioides l.), 
crassulaceae (Sedum reflexum  l.), fabaceae (Astragalus spp., Genista 
tinctoria l., Lathyrus sylvestris l. i L. tuberosus l., Lotus corniculatus l., 
Medicago spp.,  Melilotus alba medik i M. officinalis (l.) Pall., Trifolium 
dubium sibth. i T. repens  l.), lamiaceae (Origanum vulgare  l.,), 
lythraceae (Lythrum salicaria l.), Rosaceae (Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda, drą-
żąc je w suchych pędach i gałęziach krzewów i ziołorośli (Artemisia spp., 
Corylus avellana  l., Fraxinus excelsior  l., Philadelphus  spp., Rosa 
canina l., Rubus fruticosus l. i R. idaeus l., Verbascum spp.) oraz zasie-
dlają puste galasy Lipara lucens meig. (chloropidae).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Hoplitis mitis (nylander, 1852)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche murawy (m.in. naskal-
ne) oraz nasłonecznione obrzeża lasów i zarośli, a także nasypy kolejowe 
i torowiska.  
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z dzwonkami 
(Campanula  l.). samice zbierają pyłek m.in. z kwiatów: Campanula 
glomerata  l., C. patula  l., C. rapunculoides  l., C. rotundifolia  l. 
i C. trachelium l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki lar-
walne z liści, zakładając gniazda głównie w wolnych jamach ziemnych, 
ale czasami też w martwym drewnie oraz w szczelinach i pod kamienia-
mi lub w kępach traw i pomiędzy suchymi liśćmi.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Hoplitis papaveris (latreille, 1799)
Miejsca stwierdzenia: rezerwat „Biała Góra koło tunelu (celary i Wi-
śniowski 2007).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje w suchych i ciepłych miej-
scach, występując głównie na murawach kserotermicznych, ale też na 
nasłonecznionych obrzeżach lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwitnących przedstawicieli 7 rodzin: asteraceae (Centaurea 
cyanus l., C. jacea l., C. scabiosa l., Cichorium intybus l., Hieracium 
pilosella  l., Picris hieracioides  l.), campanulaceae (Campanula 
rotundifolia  l.), caryophyllaceae, cistaceae (Helianthemum 
nummularium (l.) mill.), convolvulaceae (Convolvulus arvensis l.), 
fabaceae (Melilotus alba medik i M. officinalis (l.) Pall.) i Papaveraceae 
(Papaver rhoeas l.).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki 
larwalne z płatków kwiatów (maku, powoju, chabra bławatka, janow-
ca barwierskiego i malw), umieszczając je głównie w wolnych jamach 
ziemnych, ale czasami też kopiąc jamę samodzielnie.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Hoplitis villosa (schenck, 1853)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920), zawoja (Dylewska 
1966), tatry (noskiewicz 1920), zakopane (Śnieżek 1910; noskie-
wicz 1920), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje kamieniołomy oraz skali-
ste zbocza i murawy naskalne, a także nasypy z tłucznia (np. kolejowe).
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z pyłkiem ro-
ślin należących do rodziny asteraceae. samice m.in. odwiedzają kwia-
ty: Centaurea pseudophrygia c. a. mey., Cichorium intybus l., Cirsium 
vulgare (savi) ten., Crepis biennis l., Hieracium pilosella l., Leontodon 
hispidus l., Picris hieracioides l., Tanacetum vulgare l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki 
larwalne przeważnie z płatków kwiatów bodziszka leśnego (Geranium 
sylvaticum  l.) i posłonków (Helianthemum alpestre (Jacq.)  Dunal 
i H.  nummularium (l.) mill.), ale także z płatków jaskrów 
(Ranunculus spp.) oraz róż (Rosa spp.) i maków (Papaver spp.). Komór-
ki lokowane są w załomach i zagłębieniach oraz szczelinach skał, a także 
między kamieniami i w spoinach kamiennych murów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj miesiarka – Megachile LatreiLLe, 1802
Megachile alpicola alfken, 1924

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Kraków (moroń i in. 2008), Bukowina tatrzańska, zakopane (Dy-
lewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem (być może częściowo z dwoma poko-
leniami), którego osobniki dorosłe pojawiają się od maja i latają do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami górzystymi 
i zalesionymi, występuje na obrzeżach lasów oraz na polanach i po-
rębach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwitnących przedstawicieli 4 rodzin: asteraceae (Carduus spp., 
Cichorium intybus l., Cirsium vulgare (savi) ten., Crepis biennis l., 
Hieracium spp., Leontodon hispidus l., Tanacetum vulgare l.), fabaceae 
(Lotus corniculatus  l., Medicago spp., trifolium  spp., Vicia  spp.), 
lamiaceae (Thymus pulegioides  l.) i Plantaginaceae (Plantago 
media l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki 
z wyciętych kawałków liści, zakładając gniazda najczęściej w opuszczo-
nych żerowiskach chrząszczy w martwym drewnie i w pustych łodygach 
roślin, czasami również w jamach i zagłębieniach w ziemi.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile apicalis spinola, 1808
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla ciepłe i suche miejsca, wystę-
pując m.in. na słonecznych stokach i w parkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego sami-
ce furażują na kwiatach roślin należących do 3 rodzin: apiaceae 
(Eryngium campestre  l.), asteraceae (Carduus spp., Centaurea spp., 
Cirsium vulgare  (savi) ten., Matricaria chamomilla  l., Onopordon 
acanthium  l., Senecio spp.) i fabaceae (Coronilla varia  l., Lotus 
corniculatus l., Medicago spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki 
z wyciętych kawałków liści, zakładając gniazda w dostępnych jamach 
i pustych przestrzeniach. Komórki są lokowane w opuszczonych żero-
wiskach chrząszczy w martwym drewnie i w pustych łodygach roślin 
oraz w jamach i zagłębieniach w ziemi lub w stromych ściankach wąwo-
zów i obrywów, a także w pustych muszlach ślimaków.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony (w małopolsce gatunek zagro-
żony wyginięciem – en lub wymarły – eX).
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Megachile centuncularis (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Kraków (Wierzejski 1868; Śnieżek 1910; łoziński 
1920; moroń i in. 2008; Kierat i in. 2018), Palenica Kościeliska (no-
skiewicz 1920), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zarośli 
oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, na wałach i nasypach oraz 
w parkach i ogrodach, a także na rzadko koszonych użytkach zielonych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego sami-
ce zbierają pyłek z kwitnących przedstawicieli 3 rodzin: asteraceae 
(Carduus spp., Carlina vulgaris  l., Centaurea jacea  l., Cichorium 
intybus  l., Cirsium vulgare  (savi)  ten., Crepis biennis  l., Helichrysum 
arenarium (l.) moench, Hieracium spp., Inula salicina l., Leontodon spp., 
Onopordon acanthium l., Picris hieracioides l.), fabaceae (Astragalus spp., 
Coronilla varia  l., Cytisus scoparius (l.) link, Lathyrus sylvestris  l., 
Lotus corniculatus  l., Medicago  spp., Ononis repens  l. i  O.  spinosa  l., 
Trifolium spp.), Hypericaceae (Hypericum perforatum l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki 
z wyciętych kawałków liści, zakładając gniazda w dostępnych jamach 
i pustych przestrzeniach. Komórki są lokowane w opuszczonych żero-
wiskach chrząszczy w martwym drewnie (w belkach, deskach, pnia-
kach) i  w pustych łodygach roślin (Phragmites australis (cav.) trin. 
ex steud, Rosa spp., Rubus fruticosus l., Verbascum spp.) oraz w fu-
gach murów i opuszczonych gniazdach ziemnych pszczół (np. Halictus 
maculatus sm.) lub pod kamieniami. Ponadto bardzo chętnie zajmo-
wane są sztuczne gniazda z trzciny lub bambusa (bądź też wykonane 
z innych materiałów jak np. płyta mDf). 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile circumcincta (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920), Wadowice (Wierzejski 1874), Bukowina tatrzańska (Dylew-
ska 1991a), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zarośli 
oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, na murawach i rzadko wy-
korzystywanych użytkach zielonych oraz w piaskowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają pyłek 
głównie z kwiatów roślin bobowatych – fabaceae (Anthylis vulneraria l., 
Caragana arborescens lam. i C. frutex (l.) K. Koch, Coronilla varia l., 
Cytisus scoparius (l.) link, Genista tinctoria  l., Lathyrus sylvestris  l., 
Lotus corniculatus l., Lupinus spp., Onobrychis viciifolia scop., Trifolium 
pratense l., Vicia cracca l. i V. sepium l.), ale też z różnych gatunków 
dzwonków – Campanula spp. (campanulaceae) i wierzbówki kiprzycy – 
Epilobium angustifolium (l.) Holub (onagraceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki 
z wyciętych kawałków liści, zakładając gniazda w dostępnych jamach 
i pustych przestrzeniach w ziemi (często w górnej części ścianek wąwo-
zów lub obrywów i w piaszczystych lub gliniastych wałach lub nasy-
pach), czasami również w murszejących pniach lub słupach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile ericetorum lepeletier, 1841
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1874; 
Śnieżek 1910; łoziński 1920; moroń i in. 2008), zawoja (Dylew-
ska 1966), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na murawach i obrzeżach 
lasów oraz na ekstensywnie wykorzystywanych użytkach zielonych, po-
nadto na ugorach i siedliskach ruderalnych oraz w piaskowniach i gli-
niankach, a także w ogrodach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami 
należącymi do rodziny bobowatych (fabaceae). samice zbierają pyłek 
z kwitnących: Coronilla varia l., Lathyrus heterophyllus l., L. latifolius l.,  
L. odoratus l., L. sylvestris l., L. tuberosus l., Lotus corniculatus l., Melilotus 
alba medik, Ononis repens  l. i O. spinosa  l., Phaseolus coccineus  l., 
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Pisum sativum l. oprócz tego z kwiatów czyśćców (Stachys spp.) i szałwii 
(Salvia spp.) pobierany jest także nektar. 
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniaz-
da w  dostępnych jamach i zagłębieniach, gnieżdżąc się w martwym 
drewnie i w łodygach roślin oraz w stromych ściankach wąwozów lub 
w obrywach ziemnych, a także w szczelinach i spoinach murów oraz 
w opuszczonych gniazdach innych żądłówek.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile genalis morawitz, 1880
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (celary i Wiśniow-
ski 2002). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do września.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedla suche i ciepłe miejsca, występuje 
na murawach kserotermicznych i kamienistych nasypach oraz na ugorach 
i siedliskach ruderalnych, chociaż spotykany jest także na obrzeżach łęgów.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami należą-
cymi do rodziny astrowatych (asteraceae), którego samice głównie zbierają 
pyłek z różnych gatunków ostów (Carduus spp.) i ostrożeni (Cirsium spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budując komórki 
z liści jeżyn (Rubus spp.) zakładają gniazda w pustych i półsuchych ło-
dygach (czasami też w kwiatostanach) cebuli (Allium cepa l.) i przego-
rzana kulistego (Echinops spaerocephalus  l.) oraz ostrożenia błotnego 
(Cirsium palustre (l.) scop.) i dzięgiela leśnego (Angelica sylvestris l.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile lagopoda (linnaeus, 1761)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Poręba Wielka, żegiestów (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek żyje w ciepłych i suchych miejscach jak 
np. murawy kserotermiczne.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek głównie z kwitnących przedstawicieli rodziny asteraceae 
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(Carduus crispus l., Centaurea scabiosa l., Cirsium vulgare (savi) ten., 
Echinops spaerocephalus l., Helianthus spp., Inula salicina l., Onopordon 
acanthium l., Picris hieracioides l., Senecio jacobaea l.), ale także z kwia-
tów roślin należących do campanulaceae (Campanula rotundifolia l.) 
oraz fabaceae (Lotus corniculatus l.,  Ononis repens l. i O. spinosa l.) 
i Plantaginaceae (Plantago spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w jamach i zagłębieniach w ziemi oraz pod kamieniami i w szczelinach, 
a także w lessowych i glinianych ścianach wąwozów i obrywów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile lapponica thomson, 1872
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Babia Góra (Dylewska 1966).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami leśnymi, wystę-
puje na obrzeżach lasów i na polanach oraz na porębach i przecinkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z wierzbówką 
(Epilobium l.), szczególnie z wierzbówką kiprzycą (Epilobium angustifolium 
(l.) Holub), pobierający dodatkowo nektar z kwiatów jeżyn (Rubus spp.) 
oraz roślin bobowatych (fabaceae) i astrowatych (asteraceae).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice budują komórki z li-
ści wierzbówki kiprzycy (Epilobium angustifolium (l.) Holub), zakła-
dając gniazda w jamach i zagłębieniach w martwym drewnie, głównie 
w pniakach i uschniętych gałęziach oraz drewnianych słupach (szcze-
gólnie tych, w których znajdują się opuszczone chodniki po żerowaniu 
ksylofagicznych chrząszczy).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile leachella curtis, 1828
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek psammofilny, występujący na wyd- 
mach śródlądowych oraz murawach napiaskowych i w piaskowniach.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek głównie z kwitnących przedstawicieli rodziny fabaceae (Lotus 
corniculatus  l.,  L. uliginosus schkuhr, Medicago sativa  l., Melilotus 
alba medik, Ononis spinosa l., Trifolium arvense l. i T. repens l.), ale 
także z kwiatów roślin należących do crassulaceae (Sedum reflexum l.) 
oraz lamiaceae (Thymus serpyllum l. em. fr.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, tworzący dość duże agregacje, któ-
rego samice budują komórki głównie z liści brzozy (Betula l.), zakła-
dając gniazda w jamach i zagłębieniach głazów i kamieni oraz w ziemi 
(głównie piaszczystej), a także w pustych łodygach roślin oraz w starych 
chodnikach chrząszczy w martwym drewnie. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile ligniseca (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska 
(celary 1991a), Kraków, Dąbrowa tarnowska (łoziński 1920), Ga-
licowa Grapa koło Poronina, zakopane (Dylewska 1991a), Pieniny 
(Dylewska 1962), żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami zalesionymi, 
występuje na polanach i obrzeżach lasów oraz w łęgach i na terenach 
podmokłych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice szcze-
gólnie preferują pyłek roślin należących do rodziny astrowatych  – 
asteraceae (Carduus spp., Centaurea scabiosa  l., Cirsium vulgare 
(savi) ten.), ale odwiedzają też kwiaty przedstawicieli caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult.) i fabaceae (Lotus corniculatus l.) 
oraz Plantaginaceae (Plantago lanceolata l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo, budując komórki z liści brzozy brodawkowatej (Betula pendula 
Roth) oraz klonów (Acer spp.) i róż (Rosa spp.), umiejscawiając je 
w starych chodnikach po ksylofagach w martwym, szczególnie zaś mur-
szejącym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Megachile maritima (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (Wie-
rzejski 1868), nowy targ (Śnieżek 1910), Palenica Kościeliska (no-
skiewicz 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek psammofilny, zasiedlający nadmorskie 
i sródlądowe wydmy oraz murawy napiaskowe i piaszczyska, a także 
piaskownie oraz ugory i siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice furażu-
ją na kwitnących przedstawicielach 5 rodzin: asteraceae (Centaurea 
scabiosa l., Cirsium vulgare (savi) ten., Helianthus spp., Senecio spp., 
Onopordon acanthium  l.), Boraginaceae (Echium vulgare  l.), 
fabaceae (Astragalus spp., Lathyrus sylvestris l., Lotus corniculatus l., 
Medicago  spp., Ononis repens  l. i O. spinosa  l., Trifolium spp., 
Vicia cracca  l.), onagraceae (Epilobium angustifolium (l.) Holub) 
i Plantaginaceae (Plantago media l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo lub tworzą małe agregacje, budując komórki z liści bardzo róż-
nych gatunków drzew i krzewów (np. klonów, brzóz, topoli, porzeczek, 
róż i wierzb) i lokując je między korzeniami kępek traw lub pod kamie-
niami w piaszczystym podłożu. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile nigriventris schenck, 1868
Miejsca stwierdzenia: Bukowina tatrzańska, Kościelisko-Gronik, Gali-
cowa Grapa koło Poronina, tatry, zakopane (Dylewska 1991a; cela-
ry 1995b), Pieniny (Dylewska 1962; celary 1995b).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami zalesionymi, wy-
stępuje na polanach i obrzeżach lasów oraz w łęgach i lasach bagiennych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z przedstawi-
cielami rodziny fabaceae (Lathyrus latifolius l. i L. pratensis l., Lotus 
corniculatus l., Medicago sativa l., Trifolium pratense l. i T. repens l., 
Vicia sepium l.).
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gniazdowanie: Gatunek z reguły samotny, ale czasami gromadny. sa-
mice budują komórki z liści brzóz, buków, klonów, róż i wierzbówek. 
Gniazda zakładane są w murszejącym drewnie, w pniakach i konarach 
oraz belkach, a czasami także w futrynach drzwi i framugach okien.
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

Megachile octosignata nylander, 1852
Miejsca stwierdzenia: Gubałówka (Wierzejski 1874). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek egzystuje w suchych i ciepłych miej-
scach, występuje na suchych murawach.
rośliny pokarmowe: Gatunek prawdopodobnie polilektyczny, którego 
samice zbierają pyłek z kwiatów roślin należących do rodzin asteraceae 
(Carduus spp., Centaurea spp., Cichorium intybus  l., Cirsium spp., 
Crepis  spp., Taraxacum officinale f. H. Wigg.) i fabaceae (Lotus 
corniculatus l., Medicago spp., Melilotus spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w wolnych przestrzeniach w martwym drewnie i fugach kamiennych 
murów.
Stan zagrożenia: Gatunek wymarły – eX.

Megachile rotundata (fabricius, 1787)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków 
(łoziński 1920; moroń i in. 2008). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych łąkach i murawach 
oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, w piaskowniach i gliniankach, 
na obrzeżach lasów oraz na wałach i nasypach, a także na torowiskach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice fura-
żują na kwiatach przedstawicieli 6 rodzin: amarylidaceae (Allium 
sphaerocephalon  l.), apiaceae (Eryngium campestre  l.), asteraceae 
(Carduus spp., Centaurea spp., Cirsium spp., Helianthus spp., Onopordon 
acanthium l., Pulicaria dysenterica (l.) Bernh.), crassulaceae (Sedum 
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reflexum  l.), fabaceae (Genista spp., Lotus corniculatus  l., Medicago 
sativa  l., Melilotus alba medik, Onobrychis viciifolia scop., Ononis 
repens l. i O. spinosa l., Trifolium arvense l. i T. repens l.), lamiaceae 
(Thymus spp.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice najczęściej tworzą 
mniejsze lub większe agregacje, budując komórki z liści roślin zielnych 
(np. lucerny i wilczomleczy) i krzewów (np. lilaka pospolitego) i zakłada-
jąc gniazda najczęściej w martwym drewnie (w starych żerowiskach ksylo-
fagicznych chrząszczy) lub w pustych łodygach roślin (rzadziej w ziemi). 
chętnie zasiedlane są również sztuczne gniazda z trzciny i bambusa.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Megachile versicolor smith, 1844
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), 
rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Gubałówka (Dylewska 
1991a), Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek przynajmniej częściowo z dwoma pokoleniami, które-
go osobniki dorosłe pojawiają się od maja i latają do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w różnych siedliskach, ale 
najczęściej w miejscach suchych i ciepłych. spotykany jest na obrzeżach 
lasów i na polanach, na murawach, w piaskowniach i gliniankach, na 
ugorach i siedliskach ruderalnych, na rzadko eksploatowanych użyt-
kach zielonych, w parkach i ogrodach, a także na wałach i nasypach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice furażują 
na kwitnących przedstawicielach rodzin: asteraceae (Centaurea jacea l., 
Cirsium vulgare (savi) ten., Crepis biennis  l., Hieracium spp., Inula 
salicina l., Leontodon spp., Picris hieracioides l.), Boraginaceae (Echium 
vulgare l.), caprifoliaceae (Scabiosa canescens Waldst. & Kit.), fabaceae 
(Genista spp., Lathyrus pratensis  l., Lotus corniculatus  l., Melilotus 
alba medik, Trifolium spp.) i Plantaginaceae (Plantago media l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice zakładają gniazda 
w starych żerowiskach chrząszczy w martwym drewnie oraz łodygach 
ziołorośli (np. dziewanny) i krzewów (np. róż i jeżyn), a także w szcze-
linach i fugach murów. chętnie zasiedlane są również sztuczne gniazda 
z trzciny i bambusa.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Megachile willughbiella (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (nowicki 
1864; Wierzejski 1868; Śnieżek 1910; łoziński 1920), zawoja, lipni-
ca mała, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska, Ga-
licowa Grapa koło Poronina, tatry, zakopane (Dylewska 1991a), sro-
mowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962), żegiestów (Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z przynajmniej częściowo dwoma pokoleniami, które-
go osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu maja i czerwca i latają do 
przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów oraz 
w ogrodach i sadach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, ktorego samice zbierają py-
łek z kwitnących roślin należących do rodzin: asteraceae (Carduus spp., 
Centaurea spp., Cirsium vulgare (savi) ten., Onopordon acanthium l., 
Tragopodon spp.), campanulaceae (Campanula persicifolia  l., 
C. rotundifolia l. i C. trachelium l.), crassulaceae (Sedum reflexum l.), 
fabaceae (Genista tinctoria  l., Lathyrus latifolius  l.,  L.  pratensis  l.,   
L.  tuberosus  l., Lotus corniculatus  l., Lupinus spp., Ononis repens  l. 
i  O.  spinosa  l., Trifolium repens  l.) i onagraceae (Epilobium 
angustifolium (l.) Holub).
gniazdowanie: Gatunek samotny, sporadycznie gromadny lub tworzą-
cy małe agregacje. samice zakładają gniazda albo w wolnych przestrze-
niach (w starych chodnikach chrząszczy w martwym drewnie lub pod 
korą, w stromych ściankach i obrywach ziemnych, w szczelinach i spo-
inach murów lub w opuszczonych gniazdach innych żądłówek), albo 
same drążą korytarze w ziemi lub murszejącym drewnie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj Ścieska – Coelioxys LatreiLLe, 1809
Coelioxys afra lepeletier, 1841

Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920), rezer-
wat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (zasiedla suche i ciepłe miejsca jak 
murawy oraz ugory i siedliska ruderalne, a także piaskownie i gli-
nianki).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące rośliny z 7 rodzin: amarylidaceae (Allium cepa l.), apiaceae (Daucus 
carota  l.), asteraceae (Anthemis tinctoria  l., Centaurea scabiosa  l.), 
Boraginaceae (Echium vulgare  l.), fabaceae (Lotus corniculatus  l., 
Medicago spp., Melilotus alba medik, trifolium  spp.), Geraniaceae 
(Geranium spp.), lamiaceae (Origanum vulgare  l., Teucrium spp., 
Thymus serpyllum l. em. fr.). 
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Megachile leachella curt. oraz M. apicalis spin. i M. pilidens alfk., 
prawdopodobnie także w gniazdach M. lagopoda (l.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Coelioxys alata förster, 1853
Miejsca stwierdzenia: Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany na polanach i obrzeżach 
lasów, w lasach łęgowych i na terenach podmokłych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące osty (Carduus spp.) i starce (Senecio jacobaea l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Megachile ligniseca (Kby) oraz najprawdopodobniej Anthophora 
furcata (Panz.) i przypuszczalnie Megachile lapponica thoms.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Coelioxys aurolimbata förster, 1853
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 1989a), Poręba Wiel-
ka (Śnieżek 1910).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany na murawach i obrze-
żach lasów, w piaskowniach i gliniankach oraz na ugorach i siedliskach 
ruderalnych, a także na ekstensywnie wykorzystywanych użytkach zie-
lonych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące rośliny z rodzin: asteraceae (Inula spp., Sonchus arvensis l.), 
Boraginaceae (Anchusa arvensis (l.) m. Bieb., Echium vulgare  l.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), fabaceae (Lotus 
corniculatus l., Medicago spp., Melilotus alba medik, Trifolium spp.), 
lamiaceae (Ballota nigra l., Hyssopus officinalis l., Leonurus cardiaca l., 
Marrubium vulgare  l., Mentha spp., Salvia spp., Stachys recta  l.), 
lythraceae (Lythrum salicaria l.), onagraceae (Epilobium spp.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w gniazdach Megachile ericetorum lep.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Coelioxys brevis eversmann, 1852
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), rezerwat „skoł-
czanka” (Banaszak i in. 1998). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany na terenach piaszczystych, 
na wydmach śródlądowych i murawach napiaskowych oraz w piaskow-
niach i gliniankach). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące rośliny z rodzin: asteraceae (Centaurea spp., Eryngium spp.), 
Boraginaceae (Echium vulgare  l.), crassulaceae (Sedum reflexum  l.), 
Geraniaceae (Geranium spp.), lamiaceae (Thymus serpyllum l. em. fr.), 
Polygonaceae (Fagopyrum esculentum moench).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Megachile leachella curt. i M. apicalis spin.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Coelioxys conoidea (Illiger, 1806)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Pieniny (sza-
dziewski i in. 1973). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany na suchych murawach 
oraz wydmach śródlądowych i piaszczyskach, a także w piaskowniach 
i gliniankach oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzy-
stuje kwitnące rośliny z 11 rodzin:  apiaceae (Eryngium spp.), 
asteraceae (Carduus nutans  l., Centaurea jacea  l. i C. scabiosa  l., 
Cirsium eriophorum (l.)  scop. i C. vulgare (savi) ten., Hieracium 
umbellatum  l., Onopordon acanthium  l.), Boraginaceae (Echium 
vulgare  l.), campanulaceae (Jasione montana  l.), caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), crassulaceae (Sedum reflexum l.), 
fabaceae (Lotus corniculatus l., Onobrychis viciifolia scop.), Geraniaceae 
(Geranium spp.), lamiaceae (Thymus serpyllum l. em. fr.), onagraceae 
(Epilobium spp.) i Plantaginaceae (Veronica spicata l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Megachile lagopoda (l.) i M. maritima (Kby) oraz przypuszczalnie 
M. ericetorum lep.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Coelioxys elongata lepeletier, 1841
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988), Kraków (łoziński 1920; celary 1989a), myśle-
nice (celary 1989a), mszana Dolna (Śnieżek 1910), ochotnica Górna, 
czorsztyn, sromowce niżne (celary 1989a), Pieniny (Dylewska 1962). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowa-
nia i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany na obrzeżach lasów 
i zarośli oraz na suchych murawach i ekstensywnie wykorzystywanych 
użytkach zielonych, a także na ugorach i siedliskach ruderalnych oraz 
w piaskowniach i gliniankach).
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rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące rośliny z 10 rodzin: asteraceae (Carlina spp., Centaurea spp., 
Hieracium spp., Inula salicina l., Leontodon autumnalis l., Senecio spp., 
Solidago virgaurea l.), Boraginaceae (Echium vulgare l.), campanulaceae 
(Jasione montana l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), 
cucurbitaceae (Bryonia dioica Jacq.), fabaceae (Lotus corniculatus l., 
Onobrychis viciifolia scop., Trifolium arvense  l. i T. repens  l., Vicia 
villosa Roth), lamiaceae (Glechoma hederacea l., Leonurus cardiaca l., 
Marrubium vulgare l.), lythraceae (Lythrum salicaria l.), malvaceae 
(Malva spp.), onagraceae (Epilobium angustifolium (l.) Holub).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Megachile circumcincta (Kby) i M. leachella curt. oraz przypusz-
czalnie także w gniazdach M. centuncularis (l.), M. ligniseca  (Kby) 
i M. willughbiella (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Coelioxys inermis (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Dolina Będkowska (celary 1989a, 1991a), Kraków (łoziński 1920; 
celary 1989a), myślenice, Pieniny (celary 1989a).
Pojaw: Gatunek prawdopodobnie częściowo z dwoma pokoleniami, 
którego osobniki dorosłe pojawiają się od maja i latają do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany na obrzeżach lasów i zaro-
śli oraz w parkach i ogrodach, ale także na ekstensywnie użytkowanych 
łąkach i pastwiskach oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące rośliny z 7 rodzin: asteraceae (Carlina vulgaris l., Centaurea spp. 
i Hieracium spp.), campanulaceae (Jasione montana l.), caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult. i Scabiosa columbaria l.), fabaceae 
(Lotus corniculatus l. i Trifolium repens l.), lamiaceae (Thymus spp.), 
Plantaginaceae (Linaria vulgaris mill. i Veronica spp.), Resedaceae 
(Reseda lutea l. i R. luteola l.). 
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Megachile alpicola alfk. oraz M. centuncularis (l.) i M. versicolor sm. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Coelioxys lanceolata nylander, 1852
Miejsca stwierdzenia: Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca i latają do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany na obrzeżach lasów i na 
polanach oraz na łęgach i w podmokłych lasach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące rośliny z 3 rodzin: fabaceae (Vicia spp.), lamiaceae (Thymus spp.), 
onagraceae (Epilobium angustifolium (l.) Holub).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Megachile nigriventris schck.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Coelioxys quadridentata (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1989a, 
1991a), Kraków (łoziński 1920), rezerwat „skołczanka” (Banaszak 
i in. 1998), Bukowina tatrzańska (celary 1989a; Dylewska 1991a), 
Pieniny (celary 1989a; Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek przypuszczalnie z jednym pokoleniem, którego osob-
niki dorosłe pojawiają się od maja i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowa-
nia i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach 
lasów i  na polanach oraz na leśnych drogach, a także w parkach 
i sadach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnących przedstawicieli 6 rodzin: asteraceae (Carlina vulgaris  l., 
Centaurea jacea  l. i C. scabiosa  l., Hieracium spp.), Boraginaceae 
(Anchusa officinalis  l., Echium vulgare  l.), campanulaceae (Jasione 
montana  l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), 
fabaceae (Lathyrus pratensis  l., Lotus corniculatus  l., Melilotus spp., 
Onobrychis viciifolia  scop., Trifolium pratense l. i T. repens l., Vicia 
cracca  l. i V. villosa Roth), lamiaceae (Glechoma hederacea  l., 
Mentha spp., Thymus spp.), Rosaceae (Rubus spp.).
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gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Anthophora furcata (Panz.), jako prawdopodobni gospodarze poda-
wani są także: Anthophora plagiata (Ill.), Megachile circumcincta (Kby) 
i M. willughbiella (Kby) oraz Trachusa byssina (Panz.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Coelioxys rufescens lepeletier & serville, 1825
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 1989a), ojcowski Park narodo-
wy (Dylewska i Wiśniowski 2003), Raciborowice, alwernia (celary 
1989a), Kraków (łoziński 1920; celary 1989a), Wadowice (Wierzej-
ski 1874), myślenice, maków Podhalański (celary 1989a), lipnica 
mała (Dylewska 1966), Poręba Wielka, nowy targ (Śnieżek 1910), 
Galicowa Grapa koło Poronina, tatry (Dylewska 1991a), zakopane 
(Śnieżek 1910; Dylewska 1991a), Krościenko, sromowce niżne (ce-
lary 1989a), Pieniny (Dylewska 1962), Głęboka (Banaszak 1988). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach lasów oraz 
leśnych drogach i polanach, a także na wałach przeciwpowodziowych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnących przedstawicieli 10 rodzin: amarylidaceae (Allium  spp.), 
asteraceae (Centaurea scabiosa l., Cirsium palustre (l.) scop., Eryngium 
planum  l., Hieracium umbellatum  l., Senecio spp.), Boraginaceae 
(Echium vulgare l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult., 
Scabiosa columbaria l.), crassulaceae (Sedum spp. i Sempervivum spp.), 
fabaceae (Lathyrus pratensis  l., Lotus corniculatus  l., Melilotus 
alba medik, Trifolium repens  l., Vicia cracca  l.), Geraniaceae 
(Geranium  spp.), lamiaceae (Ballota nigra  l., Leonurus cardiaca  l., 
Salvia verticillata  l., Stachys recta  l., Thymus spp.), Plantaginaceae 
(Linaria vulgaris (l.) mill.), Rosaceae (Rubus fruticosus l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Anthophora furcata (Panz.) i A. plagiata (Ill.), jako gospodarze 
(czasami przypuszczalni) podawane są także inne gatunki porobnic jak 
A. bimaculata (Panz.) i A. borealis mor. oraz A. quadrimaculata (Panz.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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rodzina pSzCzołowate – apidae
rodzaj zadrzechnia – Xylocopa LatreiLLe, 1802

Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Banaszak i sołtyk 2005).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zarośli 
oraz w parkach i ogrodach, sadach, ale również w miejscach, gdzie znaj-
duje się stare masywne drewno.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice furażują 
głównie na kwiatach przedstawicieli 4 rodzin: asteraceae, Boraginaceae, 
fabaceae i lamiaceae.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się albo 
w wolnych przestrzeniach (np. w starych żerowiskach chrząszczy), albo 
wygryzają chodniki w martwym drewnie, zakładając gniazda w słupach 
i belkach oraz w pniach i konarach.
Stan zagrożenia: Gatunek krytycznie zagrożony – cR.

Xylocopa violacea (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: Pstroszyce-Widnica (Banaszak i in. 2008), Kra-
ków (nowicki 1864; Wierzejski 1868, 1874; Śnieżek 1910), stary 
sącz (inf. ust. D. moroń). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na obrzeżach lasów i zarośli oraz 
w parkach i ogrodach, a także na terenach na których znajduje się martwe 
drewno (np. stare drewniane budynki – szopy i stodoły oraz chaty).
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek głównie z kwitnących przedstawicieli 4 rodzin: asteraceae, 
Boraginaceae, fabaceae i lamiaceae.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się albo 
w wolnych przestrzeniach w martwym drewnie (np. w starych żerowi-
skach chrząszczy), albo wygryzają w nim chodniki, zakładając gniazda 
w słupach i belkach oraz w pniach i konarach.
Stan zagrożenia: obecnie gatunek wymagający sprecyzowania stopnia 
zagrożenia – o niepewnej przyszłości – DD.
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rodzaj rożyca – Ceratina LatreiLLe, 1802
Ceratina cyanea (Kirby, 1802)

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), za-
bierzów, Kraków (Dylewska i zabłocki 1972), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), zawoja (Dylewska 1966).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja i latają do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na polanach oraz obrzeżach 
lasów i zarośli, na suchych łąkach i siedliskach ruderalnych, a także 
w parkach i ogrodach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek głównie z kwitnących przedstawicieli 8 rodzin: asteraceae 
(Centaurea cyanus l. i C. jacea l., Picris hieracioides l.), Boraginaceae 
(Echium vulgare l.), campanulaceae (Campanula rotundifolia l., Jasione 
montana  l.), caryophyllaceae (Dianthus spp.), fabaceae (Trifolium 
repens l.), lamiaceae (Origanum vulgare l.), Resedaceae (Reseda lutea l.) 
i Rubiaceae (Galium verum l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się wygryzając 
gniazda w suchych łodygach popłochu pospolitego (Onopordon acanthium l.) 
oraz różnych gatunków ostów (Carduus spp.), bylicy (Artemisia  spp.),  
dziewanny (Verbascum spp.), jeżyn (Rubus spp.) i bzu (Sambucus spp.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj koczownica – Nomada scoPoLi, 1770
Nomada alboguttata Herrich-schäffer, 1839

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (łoziński 1920; celary 1995c), rezerwat „skołczanka” (Ba-
naszak i in. 1998), Krościenko, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963; celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja i od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest często na terenach 
piaszczystych, występuje na wydmach śródlądowych i na murawach 



189Rodzaj Koczownica – Nomada scopoli, 1770

napiaskowych oraz kserotermicznych, na wałach i nasypach, a także 
w piaskowniach i gliniankach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Achillea millefolium l., Epilobium angustifolium (l.) Holub, 
Frangula alnus mill., Hieracium pilosella  l., Jasione montana  l., 
Leontodon autumnalis l., Potentilla arenaria Borkh. i  P. argentea l., 
Rhamnus catharticus  l. Rubus plicatus W. et n., Salix spp., Senecio 
vernalis Waldst. & Kit., Succisa pratensis moench, Taraxacum 
officinale f. H. Wigg., Thymus serpyllum l. em. fr. i Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w gniazdach Andrena barbilabris (Kby) i prawdopodobnie w gniazdach 
A. argentata sm oraz A. ventralis Imh.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada argentata Herrich-schäffer, 1839
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowa-
nia i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na murawach 
kserotermicznych i napiaskowych oraz na słonecznych obrzeżach 
zarośli).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Carduus acanthoides l., Cirsium arvense (l.) scop., Mentha spp., 
Potentilla erecta (l.) Raeusch., Scabiosa columbaria l. i S. ochroleuca l., 
Stachys recta l., Succisa pratensis moench.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena marginata fabr.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Nomada armata Herrich-schäffer, 1839
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), żegiestów 
(Śnieżek 1910).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na suchych i kwieci-
stych łąkach oraz murawach, na zboczach i wałach oraz nasypach dro-
gowych i słonecznych obrzeżach lasów).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące Knautia arvensis (l.) J. m. coult. i Scabiosa columbaria l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena hattorfiana (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada atroscutellaris strand, 1921
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na suchych łąkach 
i murawach oraz słonecznych obrzeżach lasów i zarośli, a także na sie-
dliskach ruderalnych oraz w parkach i ogrodach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące Veronica chamaedrys l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena viridescens Vier.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Nomada baccata smith, 1844
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na murawach napia-
skowych oraz w piaskowniach i na wydmach śródlądowych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
m.in. kwitnące: Daucus carota l., Cirsium spp., Hieracium pilosella l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena argentata sm.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Nomada bifasciata oliver, 1811
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (celary i Wiśniowski 2007), Dolina Będkowska (celary 
1991a, 1995c), Kraków (celary 1995c; moroń i in. 2008).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do przełomu maja i czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na polanach i obrze-
żach lasów oraz na kwiecistych łąkach i murawach, czasami także 
w parkach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje m.in. 
kwitnące: Euphorbia cyparissias  l., Potentilla neumanniana  Rchb., 
Salix spp., Taraxacum officinale f. H. Wigg. i Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena gravida Imh.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Nomada bispinosa mocsary, 1883
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany jest na suchych murawach 
oraz wałach i nasypach, ale również na świeżych kwiecistych łąkach 
i w łęgach.
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje m.in. 
kwitnące przytulie (Galium spp.) i starca jakubka (Senecio jacobaea l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice prawdopodobnie pod-
kładają jaja w gniazdach gatunków z rodzaju Lasioglossum curt.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Nomada castellana Dusmet, 1913
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary 1995c; celary i Wiśniowski 
2001), ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wiśniowski 2003).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do lipca.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na ciepłych i suchych 
łąkach oraz murawach kserotemicznych i napiaskowych, a także w sie-
dliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
m.in. kwitnące Sinapis arvensis l., Solidago virgaurea l., Vincentoxicum 
hirundinaria med.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice prawdopodobnie pod-
kładają jaja w gniazdach Andrena alfkenella Perk. oraz  A. anthrisci 
Blüthg. i A. semilaevis Pér.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Nomada conjungens Herrich-schäffer, 1839
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (celary i Wiśniow-
ski 2001; Dylewska i Wiśniowski 2003), Pieniny (celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do przełomu czerwca i lipca (czasami do połowy lipca).
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na ciepłych łąkach 
świeżych oraz na murawach kserotemicznych i napiaskowych, a także 
w siedliskach ruderalnych oraz na obrzeżach lasów i zarośli).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Aegopodium podagraria  l., Bellis perennis  l., Erigeron 
annuus  (l.)  Pers., Euphorbia cyparissias  l., Frangula alnus mill., 
Ranunculus acris l., Veronica chamaedrys l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena proxima (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Nomada distinguenda morawitz, 1874
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na wałach i nasypach 
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oraz ugorach i siedliskach ruderalnych, a także na obrzeżach lasów oraz 
w piaskowniach i gliniankach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Convolvulus arvensis l., Erigeron annuus (l.) Pers., Hieracium spp., 
Inula britannica l., Medicago sativa l., Potentilla neumanniana Rchb., 
Senecio jacobaea  l., Sisymbrium officinale  (l.) scop., Solidago 
virgaurea l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Veronica spp. 
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w gniazdach Lasioglossum villosulum (Kby) oraz prawdopodobnie także 
w gniazdach L. parvulum (schck) i L. nitidiusculum (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Nomada emarginata morawitz, 1877
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Bukowina tatrzańska (Dy-
lewska 1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963; celary 
1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu czerwca i lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach lasów 
i zarośli oraz na łąkach świeżych i niezbyt suchych murawach). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Clinopodium vulgare  l., Hieracium pilosella  l., Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult., Melilotus alba medik, Origanum vulgare l., 
Thymus pulegioides l. i T. serpyllum l. em. fr., Scabiosa columbaria l. 
i S. ochroleuca l., Senecio jacobaea l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Melitta haemorrhoidalis (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

Nomada errans lepeletier, 1841
Miejsca stwierdzenia: skawina (celary i Wiśniowski 2007).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu czerwca i lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest np. na murawach 
i kwiecistych łąkach oraz na siedliskach ruderalnych, także na obrzeżach 
lasów i zarośli oraz w piaskowniach i gliniankach). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Achillea millefolium l., Daucus carota l., Pastinaca sativa l., 
Senecio jacobaea l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena nitidiuscula schck oraz prawdopodobnie w gniazdach 
A. fulvicornis schck i A. pontica Warn.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Nomada fabriciana (linnaeus, 1767)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Kraków (łoziński 1920; celary 1995c; 
moroń i in. 2008), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), tatry (Dy-
lewska 1991a), Pieniny (celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest zarówno na obrzeżach 
lasów i zarośli oraz w ogrodach i parkach, jak i na murawach oraz kwie-
cistych łąkach, a także na siedliskach ruderalnych i w piaskowniach). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Betonica officinalis l., Centaurea jacea l., Crocus scepusiensis (Rehm. 
& Woł.) Borb., Echium vulgare l., Epilobium angustifolium (l.) Holub, 
Erophila verna (l.) chevall., Glechoma hederacea l., Potentilla erecta (l.) 
Raeusch. i P. neumanniana Rchb., Salix spp., Senecio vernalis Waldst. 
& Kit., S. jacobaea l., Thymus serpyllum l. em. fr., Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena chrysosceles (Kby) i A. bicolor fabr.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada facilis schwarz, 1967
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (celary i Wiśniow-
ski 2007).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na murawach 
napiaskowych i kserotermicznych oraz obrzeżach lasów i zarośli).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące Senecio vernalis Waldst. & Kit.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena humilis Imh. i A. fulvago (christ).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Nomada ferruginata (linnaeus, 1767)
Miejsca stwierdzenia: Wola Kalinowska (Wiśniowski 2007), Kraków 
(łoziński 1920; moroń i in. 2008), Gubałówka (Dylewska 1991a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do przełomu maja i czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (głównie wybiera tereny piaszczyste, 
spotykany jest m.in. na obrzeżach lasów i zarośli oraz na murawach 
i w piaskowniach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Gagea lutea (l.) Ker Gawl., Hieracium spp., Petasites spp., 
Potentilla neumanniana Rchb., Salix aurita l., S. caprea l., S. fragilis l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l. 
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena praecox (scop.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada flava Panzer, 1798
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (łoziński 1920), zawo-
ja, Babia Góra (Dylewska 1966), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe po-
jawiają się od przełomu marca i kwietnia do przełomu maja i czerwca.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w różnych siedliskach, 
zarówno w świetlistych lasach oraz obrzeżach zarośli i lasów, jak i na 
murawach oraz łąkach, czy w siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Crocus scepusiensis (Rehm. & Woł.) Borb., Petasites spp., 
Potentilla neumanniana Rchb., Prunus domestica l., Ribes uva-crispa l., 
Rubus idaeus l., Salix spp. (m.in. S. aurita l. i S. caprea l.), Taraxacum 
officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l., Vaccinium myrtillus l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena nitida (müll.) i A. carantonica Pér., przypuszczalnie tak-
że w gniazdach A. nigroaenea (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kra-
ków (łoziński 1920; celary 1995c), zawoja, Babia Góra (Dylewska 
1966), Bukowina tatrzańska, tatry, zakopane (Dylewska 1991a), Pie-
niny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja i od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w różnych siedliskach, 
na obrzeżach lasów oraz na polanach i porębach, na murawach i łąkach 
oraz siedliskach ruderalnych, a także w parkach i ogrodach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Achillea millefolium l., Anthriscus sylvestris (l.) Hoffm., 
Armeria maritima (mill.) Willd., Bellis perennis l., Daucus carota l., 
Euphorbia cyparissias l., Fragaria vesca l. i F. viridis Duchesne, Gagea 
pratensis (Pers.) Dumort., Hieracium pilosella  l., Leontodon  spp., 
Oxalis acetosella l., Potentilla arenaria Borkh., P. erecta (l.) Raeusch., 
P. neumanniana Rchb., P. recta  l., Prunus spinosa  l., Ranunculus 
repens l. Salix spp., Sedum acre l., Senecio vernalis Waldst. & Kit., 
Stellaria holostea  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago 
farfara l., Veronica chamaedrys l. 
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gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach: Andrena falsifica Perk., A. minutula (Kby), A. minutuloides Perk., 
A. subopaca nyl., A. semilaevis Pér.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada flavopicta (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Kraków (celary 1995c), rezerwat „skołczanka” (Ba-
naszak i in. 1998).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu maja i czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w różnych siedliskach, 
np. na obrzeżach lasów i zarośli oraz na łąkach i w ogrodach, a także na 
ugorach i siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Armeria maritima (mill.) Willd., Centaurea jacea  l., 
C.  scabiosa  l., C. stoebe  l., Cirsium arvense (l.) scop., Daucus 
carota  l., Inula britannica  l. i I. salicina  l., Jasione montana  l., 
Knautia arvensis  (l.) J. m. coult., Lythrum salicaria  l., Melilotus 
alba medik, Origanum vulgare  l., Potentilla erecta (l.) Raeusch., 
Scabiosa ochroleuca l., Senecio jacobaea l., Solidago virgaurea l., Thymus 
pulegioides l. i T. serpyllum l. em. fr.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach: Melitta haemorrhoidalis (fabr.), M. leporina (Panz.), M. nigricans 
alfk., M. tricincta Kby.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada fucata Panzer, 1798
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Wiśniowski 2007), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920; moroń i in. 2008), tatry (Dylewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w różnych siedliskach, 
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np. na obrzeżach lasów oraz na polanach i porębach, na suchych łąkach, 
w parkach i ogrodach oraz na siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwitną-
ce: Achillea millefolium l., Berteroa incana (l.) Dc., Crataegus spp., Gagea 
pratensis (Pers.) Dumort., Hieracium spp., Inula britannica l., Lamium 
purpureum  l., Potentilla arenaria Borkh. i P. neumanniana  Rchb., 
Prunus spinosa l., Ranunculus spp., Ribes uva-crispa l., Salix spp. (m.in. 
S. aurita l.), Senecio vernalis Waldst. & Kit. i S. jacobaea l., Thymus 
pulegioides l. i T. serpyllum l. em. fr., Taraxacum officinale f. H. Wigg., 
Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz- 
dach Andrena flavipes Panz.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada fulvicornis fabricius, 1793
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 1995c), mogilany 
(celary 1995c), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w różnych siedliskach, 
np. na obrzeżach lasów i zarośli oraz w ogrodach i parkach, na murawach 
i łąkach oraz w piaskowniach i siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Barbarea vulgaris R. Br., Brassica napus l. i B. rapa l., Cardaminopsis 
arenosa (l.) Hay, Cerastium spp., Cerasus vulgaris mill., Crataegus spp., 
Frangula alnus mill., Geranium spp., Hieracium pilosella  l., Jasione 
montana l., Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Polygonum bistorta l., 
Potentilla arenaria Borkh. i P. neumanniana Rchb., Prunus spinosa l., 
Salix spp., Senecio vernalis Waldst. & Kit. i S. jacobaea l., Solidago 
virgaurea l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Thymus spp., Vaccinium 
vitis-idaea l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena pilipes fabr. i A. tibialis (Kby) oraz przypuszczalnie także 
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w gniazdach: A. agilissima (scop.), A. bimaculata (Kby), A. nigrospina 
thoms. i A. thoracica (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada furva Panzer, 1798
Miejsca stwierdzenia: Pustynia Błędowska koło chechła (celary i Wi-
śniowski 2007).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach lasów 
i polanach oraz na murawach i wydmach śródlądowych, a także w pia-
skowniach i na rzadko koszonych użytkach zielonych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Achillea millefolium l., Erigeron annuus (l.) Pers., Fragaria 
vesca  l., Heracleum sphondylium  l., Hieracium pilosella  l., Jasione 
montana  l., Potentilla erecta (l.) Raeusch., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg., Veronica chamaedrys l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają 
jaja w gniazdach: Lasioglossum leucopus (Kby),  L. minutulum 
(schck), L. morio (fabr.), L. punctatissimum (schck).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Nomada fuscicornis nylander, 1848
Miejsca stwierdzenia: Jaksice, Kamieńczyce (celary 1995c), ojcowski 
Park narodowy (Dylewska 1988), sromowce niżne (Dylewska i no-
skiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu maja i czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach lasów 
i ubogich łąkach oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, a także na 
wałach i nasypach oraz torowiskach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Achillea millefolium l., Centaurea spp., Cirsium arvense (l.) scop., 
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Crepis biennis l., Heracleum sphondylium l., Hieracium umbellatum l., 
Leontodon autumnalis  l., Leucanthemum vulgare lam., Picris 
hieracioides  l., Scabiosa ochroleuca  l., Senecio jacobaea  l., Solidago 
virgaurea l., Thymus spp.,
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Panurgus calcaratus (scop.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada goodeniana (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach lasów 
i zarośli oraz na kwiecistych łąkach i murawach, w ogrodach i parkach 
oraz w siedliskach ruderalnych i piaskowniach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je m.in. kwitnące: Brassica napus  l., Salix spp., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg., Vaccinium myrtillus l.  
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach: Andrena cineraria (l.), A. nigroaenea (Kby), A. nitida (müll.), 
A. tibialis (Kby) oraz przypuszczalnie w gniazdach A. thoracica (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada guttulata schenck, 1861
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Wiśniowski 2007; 
celary i Wiśniowski 2011), Kraków (łoziński 1920; celary 1995c), 
Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe 
pojawiają się od przełomu kwietnia i maja do przełomu czerwca 
i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na murawach i su-
chych kwiecistych łąkach oraz na obrzeżach lasów i pól, a także w par-
kach i ogrodach oraz na wałach i nasypach).
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rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Hieracium pilosella  l., Potentilla neumanniana Rchb., 
Senecio vernalis Waldst. & Kit., Taraxacum officinale f. H. Wigg., 
Trifolium spp., Veronica chamaedrys l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w gniazdach Andrena labiata fabr. oraz przypuszczalnie także w gniaz-
dach A. florivaga eversm. i A. potentillae Panz.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada integra Brullé, 1832
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1991b), 
Kraków (łoziński 1920; celary 1995c), zawoja (Dylewska 1966; 
celary 1998a), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 
1963; celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe po-
jawiają się od przełomu kwietnia i maja do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na łąkach i murawach 
oraz na obrzeżach lasów i zarośli).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Achillea millefolium  l., Hieracium pilosella  l., Knautia arvensis 
(l.) J. m. coult., Potentilla neumanniana Rchb., Senecio vernalis 
Waldst. & Kit., Veronica chamaedrys l., Vicia cassubica l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena humilis Imh. i prawdopodobnie w gniazdach A. fulvago 
(christ), być może także w gniazdach A. taraxaci Gir.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada lathburiana (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu marca i kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach lasów 
i zarośli oraz na suchych łąkach i murawach, a także w parkach i ogro-
dach oraz w piaskowniach i siedliskach ruderalnych).
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rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Gagea lutea (l.) Ker Gawl., Petasites albus (l.) Gaertn., 
Pulsatilla patens (l.) mill., Salix spp. (np. S. aurita l., S. bicolor l., 
S. lapponum l.), Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena cineraria (l.) i  A. vaga Panz. i prawdopodobnie także 
w gniazdach A. barbarae Panz.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada leucophtalma (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), skawica Dolna (celary 1998a), zawoja, Babia Góra, 
lipnica mała, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), tatry (Dylewska 
1991a), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963), Krynica zdrój (ce-
lary 1995c).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu marca i kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na obrzeżach lasów 
i zarośli oraz na polanach i porębach, a także w łęgach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Gagea lutea (l.) Ker Gawl., Petasites albus (l.) Gaertn., 
Pulsatilla patens (l.) mill., Salix spp. (m.in. S. aurita l., S. bicolor l., 
S. caprea l., S lapponum l.), Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago 
farfara l. 
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena apicata sm. oraz A. clarkella (Kby) i A. nycthemera Imh.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada marshamella (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
celary 1995c; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska 
(celary 1991a, 1995c), Kraków (Wierzejski 1868; Śnieżek 1910; 
łoziński 1920; celary 1995c; moroń i in. 2008), rezerwat „skoł-
czanka” (Banaszak i in. 1998), Babia Góra (celary 2021), Krościen-
ko, sromowce niżne, Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
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Pojaw: Gatunek prawdopodobnie z dwoma pokoleniami, którego 
osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do maja i od czerwca do 
początku sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na łąkach i murawach 
oraz na obrzeżach lasów i zarośli, w łęgach oraz na ugorach i siedliskach 
ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Bellis perennis l., Euphorbia cyparissias l., Fragaria vesca l., 
Potentilla neumanniana Rchb., Prunus spinosa  l., Ranunculus spp., 
Ribes uva-crispa l., Salix spp., Salvia pratensis l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg., Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena carantonica Pér., prawdopodobnie także w gniazdach 
A. nigroaenea (Kby) i A. rosae Panz. oraz przypuszczalnie w gniazdach 
A. assimilis Rad.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada moeschleri alfken, 1913
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu kwietnia i maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowa-
nia i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na polanach 
i obrzeżach lasów oraz na łąkach i murawach, a także w parkach 
i ogrodach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Galium spp., Leontodon hispidus l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice przypuszczalnie pod-
kładają jaja w gniazdach Andrena fucata sm. i A. haemorrhoa (fabr.) 
oraz A. helvola (l.), być może także w gniazdach A. intermedia thoms. 
i A. lathyri alfk.
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.
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Nomada mutabilis morawitz, 1871
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (łoziński 
1920; celary 195c), zakopane (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest najczęściej na suchych 
i piaszczystych siedliskach, jak: łąki i murawy oraz piaskownie).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Anthemis tinctoria  l., Hieracium pilosella  l., Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult., Potentilla argentea  l., Salvia pratensis  l., 
Senecio jacobaea l. i S. vernalis Waldst. & Kit., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg., Thymus serpyllum l. em. fr., Veronica chamaedrys l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w  gniazdach Andrena chrysopyga schck i A. gravida Imh. oraz 
prawdopodobnie w gniazdach A. labialis (Kby), A. polita sm. 
i A. schencki mor.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada obtusifrons nylander, 1848
Miejsca stwierdzenia: myślenice, Babia Góra (celary 1995c), Buko-
wina tatrzańska (Dylewska 1991a; celary 1995c), zakopane, tatry 
(Dylewska 1991a), Krynica zdrój (noskiewicz 1958).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na polanach i leśnych 
drogach oraz na obrzeżach lasów, a także na terenach podmokłych i za-
bagnionych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Calluna vulgaris (l.) Hull, Cichorium intybus  l., Cirsium 
arvense  (l.) scop., Epilobium angustifolium (l.) Holub, Geranium 
pratense l., Hieracium spp., Jasione montana l., Mentha spp., Potentilla 
erecta (l.) Raeusch., Sedum  spp., Solidago virgaurea  l., Thymus 
pulegioides l. i T. serpyllum l. em. fr.
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gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniazdach 
Andrena coitana (Kby) i prawdopodobnie także w gniazdach A. tarsata nyl.
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

Nomada opaca alfken, 1913
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w świetlistych lasach 
oraz na polanach i obrzeżach lasów).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące Vaccinium myrtillus l. oraz różne gatunki przytulii (Galium spp.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena fulvida schck.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Nomada panzeri lepeletier, 1841
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (cela-
ry 1995c), Kraków (Wierzejski 1868; Śnieżek 1910; łoziński 1920; 
celary 1995c; moroń i in. 2008), Babia Góra (Dylewska 1966), 
Bukowina tatrzańska, Kościelisko-Kiry, tatry (Dylewska 1991a), Pie-
niny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek przynajmniej częściowo z dwoma pokoleniami, którego 
osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do przełomu czerwca i lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na polanach 
oraz obrzeżach lasów i zarośli, w łęgach i na łąkach oraz na ugorach 
i siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Achillea millefoilum l., Bellis perennis l., Berberis vulgaris l., 
Brassica napus  l., Cerastium arvense  l., Cirsium arvense (l.) scop., 
Fragaria vesca  l., Frangula alnus mill., Hieracium pilosella  l., 
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Lonicera tatarica l., Muscari botryoides (l.) mill., Padus avium mill., 
Petasites spp., Potentilla aurea l., P. neumanniana Rchb., P. reptans l., 
Ribes uva-crispa l., Salix spp. (S. aurita l. i S. bicolor l.), Senecio vernalis 
Waldst. & Kit., Spirea media schmidt, Taraxacum officinale f. H. Wigg., 
Tussilago farfara l., Veronica chamaedrys l. i V. officinalis l., Vaccinium 
myrtillus l., V. uliginosum l., V. vitis-idaea l., Vicia cassubica l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena fulva (müll.) oraz przypuszczalnie także w gniazdach 
A. fucata sm., A. helvola (l.), A. lapponica zett., A. synadelpha Perk., 
A. varians (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada rhenana morawitz, 1872
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 1995c). 
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na suchych murawach 
i kwiecistych łąkach, na wałach i nasypach oraz siedliskach ruderalnych, 
na obrzeżach zarośli oraz w parkach i ogrodach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Calluna vulgaris (l.) Hull, Daucus carota l., Frangula alnus 
mill., Medicago sativa  l., Mentha spp., Onobrychis viciifolia scop., 
Senecio jacobaea l., Solidago canadensis l., Tanacetum vulgare l., Thymus 
pulegioides l. i T. serpyllum l. em. fr., Vicia tenuifolia Roth.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena ovatula (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Nomada roberjeotiana Panzer, 1799
Miejsca stwierdzenia: Jaksice, Kamieńczyce (celary 1995c), lubasz 
(niesiołowski 1949), ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), ojców, murownia (celary 1995c), 
Kraków (łoziński 1920; celary 1995c), myślenice, maków Podha-
lański, Gubałówka (celary 1995c), Bukowina tatrzańska (Dylewska 
1991a), Krynica zdrój (noskiewicz 1958).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu czerwca i lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na murawach 
kserotermicznych i napiaskowych oraz na ugorach i siedliskach ruderal-
nych, a także w piaskowniach i gliniankach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Campanula rotundifolia l., Carlina vulgaris l., Centaurea scabiosa l. 
i C. cyanus l., Cirsium arvense (l.) scop. i C. vulgare (savi) ten., Daucus 
carota l., Dianthus deltoides l., Epilobium angustifolium  (l.) Holub, 
Galium spp., Hieracium umbellatum  l., Inula britannica  l., Jasione 
montana  l., Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Medicago sativa  l., 
Origanum vulgare l., Potentilla erecta (l.) Raeusch., Sedum reflexum l., 
Senecio jacobaea  l., Solidago virgaurea  l., Thymus pulegioides  l. 
i T. serpyllum l. em. fr.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w gniazdach Andrena tarsata nyl. oraz przypuszczalnie także w gniaz-
dach A. coitana (Kby) i A. denticulata (Kby) oraz A. fuscipes (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada ruficornis (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (ce-
lary 1991a), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920; celary 1995c), 
Bochnia (Śnieżek 1910), zawoja, Babia Góra, lipnica mała, zubrzyca 
Górna (Dylewska 1966), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu marca i kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania i gniaz-
dowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na polanach i obrzeżach 
lasów oraz na suchych łąkach i murawach, a także w parkach i ogrodach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Anemone nemorosa l., Brassica napus l., Cardaminopsis spp., 
Ficaria verna Huds., Fragaria vesca  l., Gagea lutea (l.) Ker Gawl., 
Geranium sylvaticum  l., Glechoma hederacea  l., Myosotis  spp., 
Petasites hybridus  (l.) Gaertn., B. may. & scherb., Potentilla 
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erecta  (l.) Raeusch., P.  neumanniana Rchb., Prunus spinosa  l., 
Pulmonaria obscura Dumort., Ribes uva-crispa l., Salix spp., Stellaria spp., 
Taraxacum officinale  f. H. Wigg., Tussilago farfara  l., Vaccinium 
myrtillus l., V. vitis-idaea l., Vincentoxicum hirundinaria med.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena haemorrhoa (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada rufipes fabricius, 1793
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Krzeszowice (Wierzejski 1874), Kraków (łoziński 
1920; moroń i in. 2008), myślenice, ochotnica Górna (celary 
1995c), Bukowina tatrzańska (Dylewska 1991a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na murawach 
kserotermicznych i napiaskowych oraz w piaskowniach i na wydmach 
śródlądowych, a także na polanach i obrzeżach lasów).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Calluna vulgaris (l.) Hull, Centaurea scabiosa l., Cirsium 
arvense  (l.) scop., Epilobium angustifolium (l.) Holub, Hieracium 
pilosella  l., Jasione montana  l., Leontodon autumnalis  l., Origanum 
vulgare  l., Potentilla erecta (l.) Raeusch., Solidago canadensis  l., 
S. virgaurea l., Thymus serpyllum l. em. fr.  
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena fuscipes (Kby) oraz prawdopodobnie także w gniazdach 
A. denticulata (Kby) i A. simillima sm. i możliwe, że także w gniazdach 
A. nigriceps (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada sexfasciata Panzer, 1799
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park naro-
dowy (Dylewska 1988, 1991b; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków 
(łoziński 1920; celary 1995c), zawoja (Dylewska 1966), Pieniny (Dy-
lewska i noskiewicz 1963), żegiestów (Śnieżek 1910; łoziński 1920).
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Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu kwietnia i maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na suchych 
i ciepłych murawach i łąkach oraz na obrzeżach zarośli i lasów, a także 
na siedliskach ruderalnych oraz nasypach i wałach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Dactylorhiza maculata (l.) scop., Hieracium spp., Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult., Lamium purpureum  l., Leontodon  spp., 
Ornithogalum umbellatum  l., Pulmonaria obscura Dumort. 
i  P.  officinalis  l., Rubus hirtus Waldst. & Kit., Salix spp., Senecio 
vernalis Waldst. & Kit., Sinapis arvensis  l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Eucera longicornis (l.) i Eucera nigrescens Pér. oraz prawdopodob-
nie również w gniazdach E. interrupta Baer. 
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada sheppardana (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojców (celary i Wiśniowski 2001; Dylewska 
i Wiśniowski 2003), Karniowice (celary 1995c), Babia Góra (cela-
ry 2021).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe po-
jawiają się od przełomu kwietnia i maja do czerwca i od lipca do 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na murawach 
kserotermicznych i suchych łąkach oraz na ugorach i siedliskach rude-
ralnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Bellis perennis l., Stellaria holostea l., Veronica chamaedrys l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Lasioglossum nitidiusculum (Kby) i  L. sextrigatum (schck) oraz 
prawdopodobnie także w gniazdach L. semilucens (alfk.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.
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Nomada signata Jurine, 1807
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków 
(Wierzejski 1868; łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. w pobliżu za-
budowań oraz w lasach i na ich obrzeżach, a także na suchych łąkach). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzy-
stuje kwitnące: Hieracium pilosella  l., Potentilla arenaria Borkh. 
i P. neumanniana Rchb., Ribes uva-crispa l., Salix spp. (np. S. aurita l., 
S. caprea l., S. alba l.), Vaccinium myrtillus l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena fulva (müll.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada similis morawitz, 1872
Miejsca stwierdzenia: Gubałówka (celary 1995c), Bukowina tatrzań-
ska (Dylewska 1991a), żegiestów (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu czerwca i lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na murawach napias- 
kowych i suchych łąkach oraz obrzeżach lasów i zarośli, a także w pias- 
kowniach i gliniankach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Erigeron annuus (l.) Pers., Hieracium pilosella  l., 
Jasione montana  l., Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Potentilla 
erecta (l.) Raeusch., Senecio jacobaea l. i S. vernalis Waldst. & Kit.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Panurgus banksianus (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Nomada stigma fabricius, 1804
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca i od lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w suchych i ciepłych 
miejscach jak np.: murawy kserotermiczne i napiaskowe, kwieciste łąki, 
obrzeża pól i lasów). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Berteroa incana (l.) Dc., Brassica napus l., Eryngium campestre l. 
i E. planum l., Hieracium pilosella l., Knautia arvensis (l.) J. m. coult., 
Potentilla reptans  l., Senecio jacobaea  l., S. vernalis Waldst. & Kit., 
S. vulgaris l., Sinapis alba l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Vicia spp.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena labialis (Kby) oraz prawdopodobnie także w gniazdach 
A. decipiens schck i A. schencki mor. (możliwe, że także w gniazdach 
A. humilis Imh. i A taraxaci Gir.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada striata fabricius, 1793
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (łoziń-
ski 1920; celary 1995c), zawoja, Babia Góra (Dylewska 1966), Bu-
kowina tatrzańska, Gubałówka (Dylewska 1991a). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu kwietnia i maja do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na kwiecistych łąkach 
i suchych murawach oraz na obrzeżach lasów i w piaskowniach).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwitnące: 
Armeria maritima (mill.) Willd., Centaurea scabiosa l., Fragaria vesca l., 
Frangula alnus mill., Hieracium pilosella l., Jasione montana l., Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult., Leontodon autumnalis l., Lotus corniculatus l., 
Melilotus alba medik i M. officinalis (l.) Pall., Onobrychis viciifolia scop., 
Potentilla erecta (l.) Raeusch., Ranunculus  spp., Rubus hirtus Waldst. & 
Kit., R. idaeus l., R. saxatilis l., Salix spp., Senecio vernalis Waldst. & Kit., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l., Trifolium pratense l. 
i T. repens l., Vaccinium vitis-idaea l., Veronica chamaedrys l. i V. officinalis l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena wilkella (Kby) oraz A. gelriae Vecht i A. similis sm., praw-
dopodobnie także w gniazdach A. intermedia thoms. i A. pandellei Pér.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Nomada succincta Panzer, 1798
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1991b), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
tenczynek (celary 1995c), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 
1920; celary 1995c), Bochnia (Śnieżek 1910), chabówka (celary 
1995c). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na różnych siedli-
skach, m.in. na obrzeżach lasów i zarośli oraz w świetlistych lasach, na 
suchych murawach i łąkach świeżych, w parkach i ogrodach oraz w sied- 
liskach ruderalnych). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Anchusa officinalis l., Berberis vulgaris l., Cardaminopsis 
arenosa (l.) Hay., Cerastium spp., Euphorbia cyparissias  l., Fragaria 
vesca l., Frangula alnus mill., Potentilla arenaria Borkh., Pulmonaria 
obscura Dumort. i P. officinalis l., Salix spp., Senecio spp., Stachys spp., 
Sorbus intermedia Pers., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Thymus 
serpyllum l. em. fr., Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena nitida (müll.) i A. nigroaenea (Kby), możliwe, że także 
w gniazdach A. curvungula thoms. i A. labialis (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Nomada zonata Panzer, 1798
Miejsca stwierdzenia: Kraków (celary 1995c), Pieniny (Dylewska 
i noskiewicz 1963; celary 1995c).
Pojaw: Gatunek z dwoma pokoleniami, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja i od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w suchych i słonecz-
nych miejscach głównie o piaszczystym podłożu jak np. murawy napia-
skowe i piaskownie oraz obrzeża lasów).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystu-
je kwitnące: Cirsium vulgare (savi) ten., Frangula alnus mill., 
Lamium purpureum l., Melilotus alba medik i M. officinalis (l.) Pall., 
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Origanum vulgare l., Potentilla neumanniana Rchb., Salix spp., Sedum 
acre l., Senecio jacobaea l., S. vernalis Waldst. & Kit., S. vulgaris l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Andrena dorsata (Kby) i A. propinqua schck oraz prawdopodob-
nie także w gniazdach A. congruens schmied.  
Stan zagrożenia: Gatunek niższego ryzyka o statusie – gatunek naj-
mniejszej troski – lc.

rodzaj mamrzyca – Epeolus LatreiLLe, 1802
Epeolus cruciger (Panzer, 1799)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), rezerwat „skoł-
czanka” (Banaszak i in. 1998). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w miejscach piaszczy-
stych takich jak murawy napiaskowe, wydmy śródlądowe, piaskownie, 
ugory i siedliska ruderalne, polany i obrzeża lasów).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Calluna vulgaris (l.) Hull, Epilobium angustifolium (l.) Holub, 
Inula spp., Jasione montana l., Melilotus spp., Sedum spp., Tanacetum 
vulgare l., Thymus spp., Trifolium arvense l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Colletes fodiens (Geoff.) i C. succinctus (l.) oraz prawdopodobnie 
C. marginatus sm.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Epeolus schummeli schilling, 1849
Miejsca stwierdzenia: Kraków (noskiewicz 1924).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w ciepłych i suchych 
miejscach jak murawy kserotermiczne i napiaskowe, wydmy śródlądo-
we i piaskownie).
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rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje m.in. 
kwitnące Boraginaceae (Anchusa arvensis (l.) m. Bieb. i A. officinalis l. 
oraz Echium vulgare l.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Colletes nasutus sm.
Stan zagrożenia: Gatunek wymarły – eX.

Epeolus variegatus (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Wiśniowski 2007), Dolina Będkowska (celary 1990, 
1991a), Kraków (łoziński 1920).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do połowy września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest na terenach piaszczy-
stych jak murawy napiaskowe i wydmy śródlądowe oraz piaskownie 
i siedliska ruderalne).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
kwitnące: Achillea millefolium l., Anthemis tinctoria l., Ballota nigra l., 
Calluna vulgaris (l.) Hull, Helichrysum arenarium (l.) moench, 
Inula spp., Jasione montana  l., Knautia arvensis (l.) J. m. coult., 
Lotus corniculatus  l., Sedum acre  l., Senecio jacobaea  l., Tanacetum 
vulgare l., Thymus spp., Trifolium spp.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Colletes daviesanus sm. oraz c. fodiens (Geoff.) i C. similis schck.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj podsobka – Biastes Panzer, 1798
Biastes truncatus (nylander, 1848)

Miejsca stwierdzenia: Dolina Kobylańska, tatry (celary 1990), Buko-
wina tatrzańska (Dylewska 1991a).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest głównie na suchych 
łąkach i murawach kserotermicznych (również naskalnych).
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rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzys- 
tuje kwitnące: Cirsium arvense (l.) scop., Hieracium pilosella  l. 
i H. umbellatum l., Thymus pulegioides l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Dufourea dentiventris (nyl.) i D. inermis (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj Cyga – Ammobates LatreiLLe, 1809
Ammobates punctatus (fabricius, 1804)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od końca czerwca do połowy sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest głównie na terenach 
piaszczystych – na suchych łąkach oraz murawach napiaskowych i kse-
rotermicznych, w piaskowniach i na wydmach śródlądowych).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Centaurea spp., Echium vulgare l., Jasione montana l., Scabiosa 
columbaria l., Thymus serpyllum l. em. fr., Trifolium arvense l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Anthophora bimaculata (Panz.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj mamrzyk – Epeoloides giraud, 1863
Epeoloides coecutiens (fabricius, 1775)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (celary i Wiśniowski 2001), Kraków (moroń i in. 2008), 
Barcice-Korzeczków (Dylewska i zabłocki 1972).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od przełomu czerwca i lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w łęgach i na terenach 
podmokłych oraz w pobliżu cieków i zbiorników wodnych).
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rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje kwit-
nące: Achillea millefolium  l., Calluna vulgaris (l.) Hull, Epilobium 
angustifolium (l.) Holub, Hieracium pilosella  l., Jasione montana  l., 
Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Lythrum salicaria l., Rubus fruticosus l., 
Thymus serpyllum l. em. fr., Trifolium arvense l. i T. repens l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w  gniazdach Macropis europaea Warn. i najprawdopodobniej także 
M. fulvipes (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj kornutka – Eucera scoPoLi, 1770
Eucera dentata Germar, 1839

Miejsca stwierdzenia: Kraków (noskiewicz 1924). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje ciepłe i suche miejsca, wys- 
tępując m.in. na murawach i urwiskach oraz na ugorach i siedliskach 
ruderalnych, a także w piaskowniach i gliniankach.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami 
należącymi do rodziny astrowatych (asteraceae), którego samice zbie-
rają pyłek m.in. z Carduus acanthoides  l. oraz Centaurea scabiosa  l. 
i Onopordon acanthium l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się poje-
dynczo w płaskich miejscach lub na stokach, kopiąc gniazda w gołym 
lub rzadko porośniętym roślinnością piaszczystym lub piaszczysto-gli-
niastym gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Eucera interrupta Baer, 1850
Miejsca stwierdzenia: Kraków (łoziński 1920).  
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje suche i ciepłe miejsca, wystę-
puje przede wszystkim na murawach oraz ugorach i siedliskach ruderalnych.
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rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami na-
leżącymi do rodziny bobowatych (fabaceae), którego samice zbierają 
pyłek m.in. z Lathyrus tuberosus  l.,  Lotus corniculatus  l., Trifolium 
repens l., Vicia cracca l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się po-
jedynczo lub tworzą małe i dość luźne agregacje, głównie w płaskich 
miejscach, kopiąc gniazda w gołym lub rzadko porośniętym roślinno-
ścią piaszczystym lub piaszczysto-gliniastym gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Eucera longicornis (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park na-
rodowy (Dylewska 1988, 1991b), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (Wierzejski 1874), mszana Dolna (Śnieżek 1910), Babia 
Góra (Dylewska 1966), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje suche i ciepłe łąki oraz 
ekstensywnie wykorzystywane użytki zielone, wały i nasypy oraz siedli-
ska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z roślinami na-
leżącymi do rodziny bobowatych (fabaceae), którego samice zbierają 
pyłek m.in. z Lathyrus pratensis l., L. sylvestris l., L. tuberosus l., Lotus 
corniculatus l., Medicago sativa l., Trifolium medium l., T. pratense l. 
i T. repens l., Vicia cracca l. i V. sepium l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
często duże agregacje zarówno w płaskich miejscach, jak i na stokach, 
kopiąc gniazda w gołym lub rzadko porośniętym roślinnością piaszczy-
stym lub piaszczysto-gliniastym gruncie.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Eucera malvae (Rossi, 1790)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje suche i ciepłe miejsca, wy-
stępuje na urwiskach i murawach oraz w piaskowniach i gliniankach, 
a także na ugorach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z pyłkiem 
przedstawicieli rodziny ślazowatych (malvaceae), którego samice zbiera-
ją pyłek z Althaea officinalis l., Lavatera thuringiaca l., Malva alcea l., 
M. moshata l., M. sylvestris l.
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
często niewielkie agregacje zarówno w płaskich lub pochyłych miej-
scach, jak i w stromych ściankach, kopiąc gniazda w gołym lub rzadko 
porośniętym roślinnością, piaszczystym lub gliniastym, a także lesso-
wym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj porobnica – Anthophora LatreiLLe, 1803
Anthophora aestivalis (Panzer, 1801)

Miejsca stwierdzenia: Pieniny (Dylewska 1962), Głęboka (Banaszak 
1988). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje suche i ciepłe miejsca, 
występuje na urwiskach i murawach, na siedliskach ruderalnych oraz 
w piaskowniach i gliniankach, a także na obrzeżach lasów i zarośli.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwiatów przedstawicieli 3 rodzin: cistaceae (Helianthemum 
nummularium (l.) mill.), fabaceae (Anthylis vulneraria l., Astragalus 
onobrychis  l., Onobrychis viciifolia scop., Trifolium pratense  l.), 
lamiaceae (Ajuga reptans l., Glechoma hederacea l., Lamium album l. 
i L. purpureum l., Salvia pratensis l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
niewielkie agregacje w stromych ściankach i obrywach ziemnych, ko-
piąc gniazda w piaszczystym, gliniastym lub lessowym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony (w małopolsce krytycznie za-
grożony – cR).
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Anthophora bimaculata (Panzer, 1798)
Miejsca stwierdzenia: rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje suche i ciepłe, piaszczyste 
lub lessowe tereny. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów przedstawicieli 8 rodzin: asteraceae (Centaurea 
scabiosa l., Cirsium vulgare (savi) ten., Hypochoeris radicata l., Picris 
hieracioides l.), Boraginaceae (Anchusa officinalis l., Echium vulgare l.), 
campanulaceae (Jasione montana l.), fabaceae (Trifolium arvense l.), 
Hypericaceae (Hypericum perforatum  l.), lamiaceae (Teucrium 
scorodonia l.), lythraceae (Lythrum salicaria l.), Rosaceae (Potentilla 
arenaria Borkh.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
mniejsze lub większe agregacje, kopiąc gniazda w gołym lub rzadko po-
rośniętym roślinnością, piaszczystym podłożu.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Anthophora furcata (Panzer, 1798)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (łoziński 1920; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), mogilany (Wierzejski 1874), zubrzyca Górna 
(Dylewska 1966), chabówka, nowy targ (Śnieżek 1910), Bukowi-
na tatrzańska, Galicowa Grapa koło Poronina, zakopane (Dylewska 
1991a), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami leśnymi, występu-
je na polanach i obrzeżach lasów oraz w sadach i parkach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny, związany z pyłkiem 
przedstawicieli rodziny jasnotowatych (lamiaceae), którego samice 
zbierają pyłek m.in. z Ballota nigra l., Stachys officinalis (l.) trevis., 
S. recta l., S. sylvatica l., Teucrium chamaedrys l.
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się w mar-
twym i murszejącyn drewnie, zakładając gniazda w wygryzionych przez 
siebie lub istniejących już chodnikach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Anthophora plagiata (Illiger, 1806)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Raciborowice 
(Banaszak 2003), Kraków (Śnieżek 1910; łoziński 1920), Wadowi-
ce (Wierzejski 1874), zubrzyca Górna (Dylewska 1966), zakopane 
(nasonov 1892), Pieniny (szadziewski i in. 1973), muszyna (Bana-
szak 2003). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na miedzach i obrzeżach pól 
oraz w lessowych i gliniastych wąwozach i obrywach, w gliniankach 
i w pobliżu starych zabudowań.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów przedstawicieli 4 rodzin: Boraginaceae (Echium 
vulgare  l.), cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.), 
fabaceae (Lotus corniculatus l., Ononis spinosa l., Trifolium pratense l., 
Vicia sepium l.), lamiaceae (Lamium purpureum l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
z reguły duże lub bardzo duże agregacje, kopiąc gniazda w lessowych 
lub glinianych ścianach i obrywach (bardzo często także w glinianych 
ścianach domostw).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU (w małopolsce 
krytycznie zagrożony – cR).

Anthophora plumipes (Pallas, 1772)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy (Dy-
lewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska 
(celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1868, 1874; Śnieżek 1910), 
zawoja (Dylewska 1966; celary 1998a), lipnica mała, zubrzyca 
Górna (Dylewska 1966), sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do maja.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w bardzo wielu różnych 
miejscach, m.in. przy obrywach na obrzeżach pól i lasów oraz na tere-
nach zamieszkałych i w gliniankach, a także w wąwozach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbiera-
ją pyłek z kwiatów przedstawicieli 9 rodzin: Berberidaceae (Berberis 
vulgaris  l.), Boraginaceae (Anchusa officinalis  l., Pulmonaria obscura 
Dumort., P. officinalis  l.), fabaceae (Trifolium repens  l.), Iridaceae 
(Iris spp.), lamiaceae (Ajuga reptans  l. i A. genevensis  l., Glechoma 
hederacea  l., Lamium album  l. i  L. purpureum  l.), Papaveraceae 
(Corydalis solida (l.) clairv.), Plantaginaceae (Veronica chamaedrys l.), 
Primulaceae (Primula elatior (l.) Hill), Rosaceae (Malus domestica 
Borkh., Pyrus communis  l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się two-
rząc z reguły duże agregacje, kopiąc gniazda w lessowych i glinianych 
lub piaszczystych ściankach i obrywach, czasami również w szczelinach 
i spoinach murów.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony (w małopolsce zagrożony wy-
ginięciem – en).

Anthophora pubescens (fabricius, 1781)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (Wie-
rzejski 1874; Śnieżek 1910), Dąbrowa (łoziński 1920). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od połowy czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek wybiera do życia suche i ciepłe miejsca, 
występuje m.in. na terenach zamieszkałych, przy suchych murach i zbo-
czach, na ekstensywnie wykorzystywanych użytkach zielonych. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają pyłek 
z kwiatów roślin należących do 3 rodzin: Boraginaceae (Echium vulgare l.), 
cistaceae (Helianthemum nummularium (l.) mill.), lamiaceae (Ballota 
nigra l., Lamium maculatum l., Teucrium chamaedrys l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
z reguły mniejsze lub większe agregacje, kopiąc gniazda w lessowych 
i glinianych lub piaszczystych ściankach i obrywach (gniazda czasem 
zakładane są także w płaskich miejscach).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Anthophora quadrimaculata (Panzer, 1798)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1988), 
Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1874; 
Śnieżek 1910), zawoja, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Galicowa 
Grapa koło Poronina, Gubałówka, zakopane (Dylewska 1991a), Pie-
niny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w kamieniołomach oraz gli-
niankach i piaskowniach, w słonecznych wąwozach lessowych i przy 
obrywach oraz w parkach i ogrodach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwiatów roślin należących do 4 rodzin: Boraginaceae (Anchusa 
officinalis  l., Echium vulgare  l.), crassulaceae (Sedum reflexum  l.), 
fabaceae (Ononis spinosa  l., Trifolium repens  l.), lamiaceae 
(Ballota nigra  l., Lamium purpureum  l., Salvia pratensis  l., Stachys 
officinalis (l.) trevis., Teucrium chamaedrys l.), solanaceae (Solanum 
nigrum l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice gnieżdżą się tworząc 
mniejsze lub większe agregacje, kopiąc gniazda w lessowych lub glinia-
nych oraz piaszczystych ściankach i obrywach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony (w małopolsce narażony – 
VU).

Anthophora retusa (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (łoziński 
1920), tymbark (Śnieżek 1910). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do czerwca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na słonecznych obrzeżach 
lasów i zarośli oraz w piaskowniach i gliniankach, a także na rzadko 
koszonych użytkach zielonych.
rośliny pokarmowe: Gatunek mezolektyczny, którego samice zbierają 
pyłek z kwinących roślin należących do 2 rodzin: Brassicaceae (Sinapis 
arvensis  l.) i lamiaceae (Ajuga reptans  l., Galeopsis ladanum  l., 
Glechoma hederacea l.).
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gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda albo 
w lessowych lub piaszczystych ściankach i obrywach, albo w skąpo po-
rośniętych roślinnością płaskich miejscach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

rodzaj pseudoporobnica – Amegilla Friese, 1897
Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zasiedlający głównie piaszczyste oraz 
suche i ciepłe miejsca, występuje m.in. w piaskowniach i gliniankach, 
w wąwozach oraz na murawach i suchych łąkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego samice zbie-
rają pyłek z kwiatów roślin należących do 4 rodzin: asteraceae 
(Centaurea  spp., Cirsium vulgare (savi) ten.), Boraginaceae (Anchusa 
officinalis  l., Echium vulgare  l.), fabaceae (Ononis spinosa  l., Vicia 
cracca l.), lamiaceae (Ballota nigra l.).
gniazdowanie: Gatunek samotny, którego samice kopią gniazda albo 
w lessowych lub  piaszczystych ściankach i obrywach, albo w gołych lub 
skąpo porośniętych roślinnością płaskich miejscach.
Stan zagrożenia: Gatunek krytycznie zagrożony – cR.

rodzaj Brzęczka – Melecta LatreiLLe, 1802
Melecta albifrons (förster, 1771)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), ojcowski Park 
narodowy (Dylewska 1988; Dylewska i Wiśniowski 2003), cheł-
mek (celary 1990), Kraków (Wierzejski 1868, 1874; Śnieżek 1910; 
łoziński 1920; celary 1990), Wieliczka (celary 1990).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od kwietnia do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest przy ściankach wąwo-
zów i obrywach ziemnych oraz w piaskowniach i gliniankach, a także 
w parkach i ogrodach).
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rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje 
m.in. kwitnące: Ajuga reptans  l., Glechoma hederacea  l., Lamium 
album  l. i  L. purpureum  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg. 
i Tussilago farfara l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w  gniazdach Anthophora plumipes (Pall.) i A. plagiata (Ill.) – nie-
które źródła literaturowe jako gospodarzy podają również Anthophora 
aestivalis (Panz.) i A. retusa (l.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Melecta luctuosa (scopoli, 1770)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Wierzejski 1874; łoziński 1920), 
Bogumiłowice, Roztoka koło zakliczyna, Gołkowice koło starego są-
cza (Dylewska i zabłocki 1972). 
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od maja do lipca.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i  gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest przy ściankach wą-
wozów i obrywach ziemnych oraz przy zaroślach i na obrzeżach lasów, 
często także przy glinianych ścianach starych chat).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje m.in. 
kwitnące: Ajuga reptans  l., Anchusa officinalis  l., Echium vulgare  l., 
Glechoma hederacea  l., Lotus corniculatus  l., Nepeta cataria  l., 
Salix spp., Salvia pratensis l. i S. verticillata l., Trifolium spp.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Anthophora aestivalis (Panz.) oraz A. plagiata (Ill.) i A. retusa (l.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj zwężnica – Thyreus Panzer, 1806
Thyreus histrionicus (Illiger, 1806)

Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949), Kraków (celary 
1990).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w ciepłych i suchych 
miejscach jak ścianki wąwozów i obrywy ziemne oraz murawy, a także 
piaskownie i glinianki).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje m.in. 
kwitnące: Anchusa officinalis l., Centaurea jacea l., Echium vulgare l., 
Helichrysum arenarium (l.) moench, Knautia arvensis (l.) J. m. coult., 
Mentha spp., Stachys recta l., Thymus serpyllum l. em. fr.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Amegilla quadrifasciata (Vill.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Thyreus orbatus (lepeletier, 1841)
Miejsca stwierdzenia: Pustynia Błędowska (lieftinck 1968), ojców 
(celary 1990), Kraków (łoziński 1920), Wadowice (Wierzejski 1874; 
Śnieżek 1910), myślenice (celary 1990), zawoja (Dylewska 1966).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od czerwca do przełomu sierpnia i września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest m.in. na rzadko użytko-
wanych suchych łąkach i na murawach, w gliniankach i piaskowniach). 
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzy-
stuje kwitnące: Ajuga reptans  l., Ballota nigra  l., Carduus spp., 
Cirsium  spp., Echium vulgare  l., Hyssopus officinalis  l., Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult., Lycium barbarum l., Marrubium vulgare l., 
Nepeta cataria l., Stachys recta l.
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja 
w gniazdach Anthophora plagiata (Ill.) oraz A. quadrimaculata (Panz.) 
i A. pubescens (fabr.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Thyreus truncatus (Pérez, 1883)
Miejsca stwierdzenia: lubasz (niesiołowski 1949).
Pojaw: Gatunek z jednym pokoleniem, którego osobniki dorosłe poja-
wiają się od lipca do sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek występuje w miejscach furażowania 
i gniazdowania samic gospodarza (spotykany jest w suchych i ciepłych 
miejscach, takich jak murawy napiaskowe i kserotermiczne oraz niektó-
re siedliska ruderalne).
rośliny pokarmowe: Gatunek jako źródło pokarmu wykorzystuje m.in. 
kwitnące Echium vulgare l. i różne gatunki macierzanki (Thymus spp.).
gniazdowanie: Pszczoła kukułka, której samice podkładają jaja w gniaz-
dach Amegilla garrula (Rossi) – gatunku w Polsce nie stwierdzonego.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj trzmiel – Bombus LatreiLLe, 1802
Bombus barbutellus (Kirby, 1802)

Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy, Biały Kościół (Dylew-
ska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Krzeszo-
wice (Wierzejski 1874), Kraków (łoziński 1920), Pogórze Wielickie 
i Beskid Średni (żak 1969), zawoja (Dylewska 1966), Babia Góra (Kiss 
i olasz 1907; Dylewska 1966; celary 1998a), Bukowina tatrzańska 
(celary 1989b), Gubałówka (Dylewska 1958), tatry (noskiewicz 
1920), Pieniny (Dylewska 1962), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek samotny, którego osobniki dorosłe pojawiają się od 
maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany w różnych siedliskach 
(np. na polanach oraz obrzeżach lasów i zarośli, a także na murawach 
i łąkach oraz ugorach i siedliskach ruderalnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący kwia-
ty roślin z rodziny asteraceae (Carduus spp., Centaurea jacea  l., 
C. scabiosa l., C. stoebe l., Cirsium arvense (l.) scop., C. lanceolatum l., 
C. oleraceum (l.) scop., Onopordon acanthium l., Taraxacum officinale 
f. H. Wigg.), ale odwiedzający też inne kwitnące rośliny jak np. przedsta-
wicieli Boraginaceae (Echium vulgare l.), caprifoliaceae (Scabiosa spp.) 
czy ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull). 
gniazdowanie: Pasożyt społeczny, którego samice wykorzystują pracę 
robotnic Bombus hortorum (l.) i prawdopodobnie również robotnic 
B. ruderatus (l.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Bombus bohemicus seidl, 1838
Miejsca stwierdzenia: olkusz-Pomorzany (celary 1989b), sąspów, 
ojcowski Park narodowy, murownia, Biały Kościół (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Kosior 
i in. 2008a), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Pogórze 
Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), zawoja, Babia Góra (Dylewska 
1966), Bukowina tatrzańska, Gubałówka, zakopane, tatry (Dylew-
ska 1958), Pieniny (Dylewska 1962), Głęboka (Banaszak 1988), Be-
skid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek samotny, którego osobniki dorosłe pojawiają się od 
maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek najczęściej wystepuje na polanach 
i  łąkach, ale też na ugorach i siedliskach ruderalnych oraz w parkach 
i ogrodach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący kwiaty roślin z ro-
dziny asteraceae (Carlina vulgaris l., Carduus spp., Centaurea scabiosa l. 
i C. stoebe  l., Cirsium oleraceum (l.) scop., Leontodon autumnalis  l., 
Onopordon acanthium l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), ale odwie-
dzający też inne kwitnące rośliny jak np. przedstawicieli caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Scabiosa spp.), ericaceae (Calluna 
vulgaris (l.) Hull), lamiaceae (Lamium purpureum  l.) onagraceae 
(Epilobium angustifolium (l.) Holub), salicaceae (Salix spp.).
gniazdowanie: Pasożyt społeczny, którego samice wykorzystują pracę 
robotnic Bombus lucorum (l.) i B. cryptarum (fabr.) i prawdopodobnie 
również robotnic B. magnus Vogt.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus campestris (Panzer, 1801)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy, murownia, Biały Ko-
ściół (Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 
1991a), Dolina Kobylańska (celary 1989b), Kraków (łoziński 1920; 
Kosior i in. 2008a), Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), za-
woja (Dylewska 1966), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), 
nowa Biała (celary 1989b), Bukowina tatrzańska, Gubałówka, tatry 
(Dylewska 1958), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962), Be-
skid niski (Kosior i in. 2008b).
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Pojaw: Gatunek samotny, którego osobniki dorosłe pojawiają się od 
maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany głównie na obrzeżach lasów 
i zarośli oraz zadrzewień śródpolnych. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący kwiaty roślin 
z rodziny asteraceae (Carduus crispus l., Centaurea jacea l., C. scabiosa l. 
i C. stoebe  l., Cirsium arvense (l.) scop., Onopordon acanthium  l., 
Senecio vernalis Waldst. & Kit., Solidago virgaurea  l., Taraxacum 
officinale f. H. Wigg.), ale odwiedzający też inne kwitnące rośliny jak np. 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Scabiosa spp.), ericaceae 
(Calluna vulgaris (l.) Hull), fabaceae (Trifolium  spp., Vicia  spp.), 
lamiaceae (Lamium album l.), lythraceae (Lythrum salicaria l.).
gniazdowanie: Pasożyt społeczny, którego samice wykorzystują pra-
cę robotnic Bombus pascuorum (scop.), jako gospodarze podawani są 
również B. humilis Ill. i B. pomorum (Panz.) oraz B. pratorum (l.) 
i B. ruderarius (müll.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus confusus schenck, 1859
Miejsca stwierdzenia: Plebańska Góra, maków Podhalański (Rusz-
kowski i in. 1989), Krościenko, sromowce niżne  (Dylewska 1962). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w suchych i ciepłych miej-
scach, głównie na murawach i obrzeżach lasów. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, notowany na kwiatach 
przedstawicieli 12 rodzin, ale preferujący kwitnące rośliny z rodzin 
asteraceae oraz fabaceae i lamiaceae.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, najczęściej budują gniazda podziemne (najczęściej w norach 
małych ssaków) lub rzadziej napowierzchniowe.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus cryptarum (fabricius, 1776)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Kraków (Kosior i in. 2008a), Beskid niski (Kosior 
i in. 2008b).
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Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do wrze-
śnia (lub początku października).
Preferowane siedliska: Gatunek związany głównie z obszarami leśnymi.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głównie 
kwitnące Calluna vulgaris (l.) Hull, Vaccinium myrtillus l. (ericaceae).
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, z reguły budują gniazda podziemne (najczęściej w norach małych 
ssaków), ale czasami zasiedlają również dziuple i ptasie skrzynki lęgowe.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Bombus distinguendus morawitz, 1869
Miejsca stwierdzenia: Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), 
Plebańska Góra (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra, zubrzyca Górna 
(Dylewska 1966), ludźmierz (Ruszkowski i in. 1989), Gubałówka 
(Dylewska 1958), tatry (Banaszak 1988), Pieniny (Dylewska 1962), 
Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek najczęściej występuje na pograniczu 
łąk i lasów.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący kwitnące ro-
śliny z rodziny fabaceae, ale często oblatujący również przedstawicieli 
asteraceae i lamiaceae.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, z reguły budują gniazda podziemne (najczęściej w norach ma-
łych ssaków), ale czasami zasiedlają też stare ptasie gniazda.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus gerstaeckeri morawitz, 1882
Miejsca stwierdzenia: tatry (Pawlikowski i in. 2016).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od końca maja do 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkujący tereny górskie, spotyka-
ny na halach. 
rośliny pokarmowe: Gatunek oligolektyczny związany z kwitnącymi 
tojadami (Aconitum firmum Rchb.).
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gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, z reguły budują gniazda podziemne (najczęściej w norach ma-
łych ssaków), ale czasami gniazda zakładane są też w szczelinach skalnych.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Bombus hortorum (linnaeus, 1761)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi (Ruszkowski i in. 1989), Pieskowa 
skała, Wola Kalinowska, sąspów, ojcowski Park narodowy, murownia, 
Biały Kościół (Dylewska 1991b; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kra-
ków (Kosior i in. 2008a; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), Głębowice (Ruszkowski i in. 1989), Pogórze 
Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska Góra, maków Podha-
lański (Ruszkowski i in. 1989), zawoja (Dylewska 1966), Babia Góra 
(Dylewska 1966; celary 1998a), lipnica mała, zubrzyca Górna 
(Dylewska 1966), nowy sącz, Dominkowice, ludźmierz (Ruszkow-
ski i  in. 1989), Gubałówka, Poronin, szaflary, zakopane (Dylewska 
1958), tatry (Dylewska 1958; Banaszak 1988), Krościenko, sro-
mowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962), Głęboka (Banaszak 1988), 
Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje głównie na murawach i łą-
kach oraz na obrzeżach lasów i zarośli śródpolnych, a także w ogrodach 
i parkach oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący kwiaty przed-
stawicieli rodzin fabaceae oraz lamiaceae i scrophulariaceae. 
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakłada-
jąc rodziny, z reguły budują gniazda podziemne (najczęściej w norach 
małych ssaków), ale czasami zasiedlają też stare ptasie gniazda i budki 
lęgowe.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus humilis Illiger, 1806
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska 1991b), 
Kraków (Kosior i in. 2008a), Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 
1969), maków Podhalański (Ruszkowski i in. 1989), Palenica Koście-
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liska (noskiewicz 1920), Poronin (Dylewska 1958), Pieniny (Dy-
lewska 1962), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na murawach i łąkach, na 
ugorach i siedliskach ruderalnych oraz na obrzeżach lasów i zarośli. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący kwiaty przed-
stawicieli rodzin fabaceae oraz lamiaceae i scrophulariaceae.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, z reguły budują gniazda naziemne (pod kępami traw lub pod 
mchem), ale czasami też nadziemne (w dziuplach drzew), natomiast 
rzadko podziemne (w norach małych ssaków).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus hypnorum (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: sąspów, ojcowski Park narodowy, Biały Kościół 
(Dylewska 1991b; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkow-
ska (celary 1991a), Kraków (Wierzejski 1868, 1874; Kosior i in. 
2008a), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Pogórze Wie-
lickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska Góra, maków Podhalań-
ski (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 
1998a), Raba Wyżna, nowy targ (Śnieżek 1910; Ruszkowski i in. 
1989), Głodówka koło Bukowiny tatrzańskiej, Poronin, zakopane, ta-
try (Dylewska 1958), Pieniny (Dylewska 1962), Beskid niski (Ko-
sior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera świetliste lasy oraz 
parki i ogrody (także sady), obrzeża lasów i zadrzewień śródpolnych 
oraz siedliska ekotonowe łąki-lasy.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, preferujący kwiaty przed-
stawicieli rodzin fabaceae oraz lamiaceae i scrophulariaceae.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakłada-
jąc rodziny, zawsze budują gniazda nadziemne (w dziuplach drzew 
oraz w ptasich gniazdach i budkach lęgowych, a także w drewnianych 
budynkach).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Bombus jonellus (Kirby, 1802)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i zabłoc-
ki 1972; Dylewska 1991b), Kraków (Kosior i in. 2008a), rezerwat 
„skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Pogórze Wielickie i Beskid Średni 
(żak 1969), Babia Góra, lipnica mała, zubrzyca Górna (Dylewska 
1966), tatry (noskiewicz 1920), Krościenko, Jaworzyna koło Krynicy 
zdroju (Dylewska i zabłocki 1972; Ruszkowski i in. 1989).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do września 
(czasami mogą u niego wystąpić dwa pokolenia).
Preferowane siedliska: Gatunek występuje przede wszystkim w pod-
mokłych lasach i na torfowiskach oraz wrzosowiskach i terenach ba-
giennych, ale spotykany jest również na obrzeżach lasów i na murawach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, który najczęściej odwie-
dza kwiaty Vaccinium myrtillus  l. i V. vitis-idaea  l. oraz Epilobium 
angustifolium (l.) Holub i Solidago virgaurea l. 
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, z reguły budują gniazda podziemne, ale czasami również na-
ziemne (pod mchem lub w starych gniazdach ptaków).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus laesus morawitz, 1875
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Dylewska 1957, 1996), Babia Góra 
(Dylewska 1957), Bukowina tatrzańska (Pawlikowski i Rafa 2000).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na terenach otwartych, 
w ciepłych i suchych miejscach o charakterze stepowym. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głównie kwit-
nących przedstawicieli fabaceae i asteraceae oraz Boraginaceae i lamiaceae.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda naziemne.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus lapidarius (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi (Ruszkowski i in. 1989), sąspów, 
ojcowski Park narodowy, czajowice, murownia, Biały Kościół (Dy-
lewska 1991b; Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska 
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(celary 1991a), Kraków (nowicki 1864; Wierzejski 1874; Kosior 
i in. 2008a; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska Góra 
(Ruszkowski i in. 1989), szczyrzyc (Banaszak 1988), maków Pod-
halański (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra (Kiss i olasz 1907; 
Dylewska 1966; celary 1998a), lipnica mała, zubrzyca Górna (Dy-
lewska 1966), Dominkowice, ludźmierz (Ruszkowski i in. 1989), 
Pieniny (Dylewska 1962), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od przełomu marca 
i kwietnia do przełomu września i października.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na terenach otwartych, 
głównie na polach i łąkach oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, 
ale także na obrzeżach lasów oraz w parkach i ogrodach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, najczęściej odwiedza 
kwiaty Trifolium pratense  l. oraz Lotus corniculatus  l. i Centaurea 
scabiosa  l., często zbiera też pyłek z Medicago sativa  l. oraz Vicia 
cracca  l. i V.  villosa  Roth, a także z Echium vulgare  l. i Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, najczęściej budują gniazda nadziemne (w szczelinach murów 
i skał oraz między kamieniami), ale czasami tez podziemne (w norach 
małych ssaków).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus lucorum (linnaeus, 1761)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi (Ruszkowski i in. 1989), Pieskowa 
skała, Wola Kalinowska, sąspów, ojcowski Park narodowy, murownia, 
Biały Kościół (Dylewska 1991b; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kra-
ków (Kosior i in. 2008a; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), Głębowice, Gaj, (Ruszkowski i in. 1989), Pogó-
rze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska Góra, maków Pod-
halański (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 
1998a), nowy sącz, Dominkowice, ludźmierz (Ruszkowski i in. 1989), 
Bukowina tatrzańska, Poronin, szaflary, zakopane (Dylewska 1958), 
tatry (Dylewska 1958; Banaszak 1988), Pieniny (Dylewska 1962), 
Rytro, muszyna (Banaszak 1988), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
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Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do 
września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami zadrzewionymi, 
występuje głównie w świetlistych lasach i na polanach oraz na obrze-
żach lasów i zadrzewień śródpolnych, a także w parkach i ogrodach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, najczęściej i najliczniej 
oblatujący kwiaty: Calluna vulgaris (l.) Hull, Carduus acanthoides l., 
Corydalis solida (l.) clairv., Echium vulgare l., Helianthus annuus l., 
Medicago sativa  l., Melampyrum pratense  l., Ribes nigrum  l. 
i R. uva-crispa l., Trifolium pratense l., Vaccinium myrtillus l., Vicia 
sepium l. i V. villosa Roth.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne w głębokich norach gryzoni.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus magnus Vogt, 1911
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i in. 1998; 
Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (Kosior i in. 2008a).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany głównie w siedliskach 
otwartych jak np. ekstensywnie wykorzystywane użytki zielone.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający m.in. kwit-
nące: Anchusa officinalis l., Centaurea stoebe l., Echium vulgare l., Lotus 
corniculatus l., Melampyrum pratense l., Rubus plicatus W. et n., Salix 
cinerea l., Solidago gigantea ait., Trifolium pratense l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne, najczęściej w opuszczonych no-
rach małych ssaków (głównie gryzoni).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Bombus mesomelas Gerstaecker, 1869
Miejsca stwierdzenia: Babia Góra (Kiss i olasz 1907), Raba Wyżna 
(Ruszkowski i in. 1989), Gubałówka, zakopane (Dylewska 1958), 
tatry (noskiewicz 1920), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 
1962). 
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Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występujący na suchych i słonecznych 
górskich stokach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, notowany na kwia-
tach: Carduus spp., Centaurea scabiosa l., Cerinthe minor l., Echium 
vulgare l., Rubus idaeus l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Thymus 
serpyllum l. em. fr., Trifolium pratense l. i T. repens l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują głównie gniazda podziemne, najczęściej w opuszczo-
nych norach małych ssaków (przede wszystkim gryzoni), ale czasami 
także naziemne między łodygami ziołorośli.
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Bombus muscorum (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Kraków (Wierzejski 1874; Kosior i in. 2008a; mo-
roń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Plebań-
ska Góra (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra (Kiss i olasz 1907), 
Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje tereny otwarte, pola i łąki 
oraz obrzeża cieków i zbiorników wodnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głównie 
kwitnące rośliny należące do rodzin: asteraceae, fabaceae, lamiaceae, 
scrophulariaceae.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda naziemne, najczęściej między łodygami zio-
łorośli oraz pod kępami traw i pod mchem, a czasami też w ptasich 
gniazdach i budkach lęgowych.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus pascuorum (scopoli, 1763)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1991a), sąspów, 
ojcowski Park narodowy, murownia, Biały Kościół (Dylewska 
1991b; Dylewska i in. 1998; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kra-
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ków (Śnieżek 1910; Kosior i in. 2008a; moroń i in. 2008), rezer-
wat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Głębowice (Ruszkowski 
i in. 1989), Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska 
Góra, maków Podhalański (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra (Kiss 
i olasz 1907; Dylewska 1966; celary 1998a), ludźmierz (Rusz-
kowski i in. 1989), Bukowina tatrzańska, Głodówka koło Bukowiny 
tatrzańskiej, Gubałówka, Poronin, szaflary, tatry (Dylewska 1958), 
sromowce niżne, sromowce Kąty, Pieniny (Dylewska 1962), Rytro, 
żegiestów (Banaszak 1988), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).  
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do przeło-
mu września i października.
Preferowane siedliska: Gatunek ubikwistyczny, występujący we wszyst-
kich możliwych do zasiedlenia miejscach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, dla którego głów-
nym źródłem pyłku są kwiaty: Cirsium spp., Echium vulgare  l., 
Lamium album  l., Lathyrus spp., Melampyrum pratense  l., Primula 
elatior  (l.) Hill, Pulmonaria obscura Dumort., Trifolium pratense l. 
i T. repens l., Vaccinium myrtillus l., Vicia sepium l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, najczęściej budują gniazda naziemne (głównie między łodyga-
mi ziołorośli oraz pod kępami traw i pod mchem), rzadziej nadziemne 
(w ptasich gniazdach i budkach lęgowych) i czasami podziemne (w no-
rach gryzoni). Gniazda ponadto zakładane są w drewnianych budyn-
kach i próchniejących pniakach.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus pomorum (Panzer, 1805)
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Wierzejski 1874; Śnieżek 1910), ta-
try (Dylewska 1958), Pieniny (Dylewska 1962). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje na suchych i ciepłych te-
renach otwartych, spotykany jest głównie na murawach kserotermicz-
nych i stepach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, wykorzystujący głównie 
kwitnące: Anchusa officinalis  l., Centaurea spp., Echium vulgare  l., 
Trifolium pratense l., Vicia spp.
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gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne (głównie w norach gryzoni).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus pratorum (linnaeus, 1761)
Miejsca stwierdzenia: Dolina Będkowska (celary 1991a), Pieskowa 
skała, sąspów, ojcowski Park narodowy, murownia, Biały Kościół 
(Dylewska i in. 1998; Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (Wie-
rzejski 1868, 1874; Kosior i in. 2008a), rezerwat „skołczanka” (Ba-
naszak i in. 1998), Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Ple-
bańska Góra, maków Podhalański (Ruszkowski i in. 1989), zawoja 
(celary 1998a), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), nowy 
sącz (Ruszkowski i in. 1989), Bukowina tatrzańska, Gubałówka, 
Poronin, zakopane (Dylewska 1958), tatry (Wierzejski 1868; Dy-
lewska 1958; Banaszak 1988), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 
1962), Rytro (Banaszak 1988), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z terenami leśnymi, występu-
je głównie w lasach i na ich obrzeżach oraz na polanach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głównie 
kwitnące: Epilobium angustifolium (l.) Holub, Knautia arvensis (l.) 
J. m. coult., Melampyrum pratense l., Pulmonaria obscura Dumort., 
P. officinalis l., Ribes uva-crispa l., Rubus idaeus l., Vaccinium myrtillus l.  
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują zarówno gniazda podziemne (głównie w norach gryzo-
ni), jak i naziemne (między łodygami ziołorośli oraz pod kępami traw 
i pod mchem) oraz nadziemne (w dziuplach, ptasich gniazdach i bud-
kach lęgowych).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus pyrenaeus Pérez, 1879
Miejsca stwierdzenia: Gorce (Dylewska i in. 1998), Babia Góra (Dy-
lewska 1966; celary 1998a), Kościelisko-Kiry, zakopane (Dylewska 
1958), tatry (Dylewska 1958; Kosior 1990), Krynica (Ruszkowski 
i in. 1989).
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Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek górski, występujący na halach i pola-
nach reglowych oraz w piętrze subniwalnym.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, korzystający m.in. z pyłku 
kwitnących: Carduus spp., Crocus scepusiensis (Rehm. & Woł.) Borb., 
Prunella spp., Thymus spp., Vaccinium myrtillus l. i V. vitis-idaea l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują zarówno gniazda podziemne (głównie w norach gryzo-
ni), jak i naziemne (pod kępami traw i mchów).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Bombus quadricolor (lepeletier, 1832)
Miejsca stwierdzenia: Poręba Wielka-Hucisko (Śnieżek 1910), Buko-
wina tatrzańska, tatry (Dylewska 1958), Pieniny (Dylewska 1962).   
Pojaw: Gatunek samotny, którego osobniki dorosłe pojawiają się od 
maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany głównie na łąkach oraz 
w lasach i na ich obrzeżach, a także w dolinach rzek i na terenach pod-
mokłych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, jako źródło pokarmu 
wykorzystujący kwitnących porzedstawicieli: asteraceae (Cirsium spp. 
i Centaurea spp.), campanulaceae (Jasione montana l.), caprifoliaceae 
(Knautia arvensis (l.) J. m. coult.), onagraceae (Epilobium 
angustifolium (l.) Holub).
gniazdowanie: Pasożyt społeczny, którego samice wykorzystują pracę 
robotnic Bombus soroeensis (fabr.) i prawdopodobnie również robotnic 
B. pratorum (l.) oraz B. ruderarius (müll.).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

Bombus ruderarius (müller, 1776)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi (Ruszkowski i in. 1989), sąspów, 
ojcowski Park narodowy, murownia, Biały Kościół (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Wie-
rzejski 1874; Kosior i in. 2008a; moroń i in. 2008), rezerwat „skoł-
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czanka” (Banaszak i in. 1998), Bochnia (Śnieżek 1910), Pogórze 
Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska Góra (Ruszkowski 
i in. 1989), szczyrzyc (Banaszak 1988), maków Podhalański (Rusz-
kowski i in. 1989), zawoja, Babia Góra, lipnica mała, zubrzyca Górna 
(Dylewska 1966), nowy sącz, Dominkowice, ludźmierz (Ruszkow-
ski i in. 1989), Bukowina tatrzańska, Gubałówka, Poronin, zakopane, 
tatry (Dylewska 1958), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962), 
Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od kwietnia do wrze-
śnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występuje w różnych siedliskach, na 
polach i łąkach oraz w zaroślach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, oblatujący głównie kwit-
nące fabaceae (Lathyrus pratensis  l., Lotus corniculatus  l., Medicago 
sativa l., Trifolium pratense l., Vicia sepium l.), ale również Centaurea 
scabiosa l. i Knautia arvensis (l.) J. m. coult. oraz Lamium album l. 
i L. maculatum l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują zarówno gniazda podziemne (głównie w norach gry-
zoni), jak i naziemne (w trawie i między ziołoroślami oraz pod kępami 
traw i mchów).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus ruderatus (fabricius, 1775)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi, Głębowice (Ruszkowski i in. 1989), 
sąspów, ojcowski Park narodowy, murownia, Biały Kościół (Dylew-
ska i Wiśniowski 2003), Kraków (Kosior i in. 2008a), Pogórze Wie-
lickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska Góra, nowy sącz (Rusz-
kowski i in. 1989), szaflary (Dylewska 1958), Pieniny (Dylewska 
1962), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe latają od maja do sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek występujący głównie na obrzeżach la-
sów oraz na murawach, łąkach i polach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głów-
nie kwitnące Echium vulgare  l., Lamium album  l., Linaria vulgaris 
(l.) mill., Stachys spp., Trifolium pratense l., Vicia spp.
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gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus rupestris (fabricius, 1793)
Miejsca stwierdzenia: olkusz-Pomorzany (celary 1989b), ojcowski 
Park narodowy, Biały Kościół (Dylewska i Wiśniowski 2003), Dolina 
Będkowska (celary 1991a), Kraków (łoziński 1920; Kosior i in. 
2008a), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Pogórze Wie-
lickie i Beskid Średni (żak 1969), zawoja (Dylewska 1966), Babia 
Góra (Kiss i olasz 1907; Dylewska 1966; celary 1998a), Bukowina 
tatrzańska (celary 1989b), Gubałówka, tatry (Dylewska 1958), sro-
mowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek samotny, którego osobniki dorosłe pojawiają się od 
maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek nie jest związany z żadnym konkret-
nym siedliskiem, spotykany jest zarówno na obrzeżach lasów i zarośli, 
jak i na ugorach oraz siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, który jako źródło po-
karmu wykorzystuje kwitnących przedstawicieli: asteraceae (Carduus 
crispus  l., Carlina vulgaris  l., Centaurea jacea  l., C. scabiosa  l. 
i C. stoebe l., Cirsium lanceolatum l., Onopordon acanthium l., Solidago 
virgaurea l., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), Boraginaceae (Anchusa 
officinalis  l., Echium vulgare  l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis 
(l.) J. m. coult., Scabiosa spp.), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull), 
fabaceae (Trifolium arvense l., T. repens l.), lamiaceae (Thymus spp.), 
lythraceae (Lythrum salicaria l.).  
gniazdowanie: Pasożyt społeczny, którego samice wykorzystują pracę 
robotnic Bombus lapidarius (scop.), jako gospodarze podawani są rów-
nież B. sylvarum (l.) oraz B. sicheli Rad. i B. pascuorum (scop.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus semenoviellus skorikov, 1910
Miejsca stwierdzenia: Kraków (Kosior i in. 2008a; moroń i in. 2008).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do 
sierpnia.
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Preferowane siedliska: Gatunek wybiera chętnie do życia wilgotne łąki 
kośne, lekko wilgotne murawy i siedliska ruderalne.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus soroeensis (fabricius, 1777)
Miejsca stwierdzenia: Pieskowa skała, ojcowski Park narodowy, 
murownia (Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (moroń i in. 
2008), maków Podhalański (Ruszkowski i in. 1989), zawoja (cela-
ry 1998a), Babia Góra (Kiss i olasz 1907; Dylewska 1966; celary 
1998a), zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Bukowina tatrzańska, 
Głodówka koło Bukowiny tatrzańskiej, Gubałówka, szaflary, tatry 
(Dylewska 1958), sromowce niżne, sromowce Kąty, Pieniny (Dy-
lewska 1962). 
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do 
września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany ze środowiskiem leśnym, 
spotykany głównie w lasach i na ich obrzeżach, ale również na wrzoso-
wiskach i terenach bagiennych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, oblatujący kwitnących 
przedstawicieli ponad 10 rodzin (głównie asteraceae, campanulaceae, 
ericaceae, fabaceae, lamiaceae, Rosaceae), odwiedza przede wszyst-
kim kwiaty dzwonków (Campanula spp.), ale również Calluna 
vulgaris (l.) Hull, Carduus crispus l., Cirsium arvense (l.) scop., Knautia 
arvensis (l.) J. m. coult., Rubus spp., Succisa pratensis moench, Thymus 
serpyllum l. em. fr., Trifolium repens l., Vaccinium myrtillus l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne (głównie w norach gryzoni).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus subterraneus (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi (Ruszkowski i in. 1989), ojcowski 
Park narodowy (Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (Kosior 
i in. 2008a), Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska 
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Góra (Ruszkowski i in. 1989), Babia Góra (Dylewska 1966), ludź-
mierz (Ruszkowski i in. 1989), Bukowina tatrzańska, szaflary, tatry 
(Dylewska 1958), Pieniny (Dylewska 1962), Beskid niski (Kosior 
i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do 
sierpnia.
Preferowane siedliska: Gatunek do życia wybiera ciepłe i suche siedli-
ska otwarte, występuje na obrzeżach lasów i zarośli oraz na murawach 
i rzadko koszonych łąkach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głów-
nie kwitnących przedstawicieli asteraceae oraz fabaceae i lamiaceae. 
najczęściej spotykany jest na kwiatach: Anchusa officinalis l., Echium 
vulgare l., Lamium album l., Leonurus cardiaca l., Medicago sativa l., 
Trifolium pratense l., Salvia verticillata l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakłada-
jąc rodziny, budują gniazda podziemne (głównie w norach małych 
ssaków). Gniazda często znajdują się na przydrożach i nasypach ko-
lejowych.
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.

Bombus sylvarum (linnaeus, 1761)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi (Ruszkowski i in. 1989), Pieskowa 
skała, sąspów, ojcowski Park narodowy, Biały Kościół (Dylewska 
i  Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków 
(Kosior i in. 2008a; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Ba-
naszak i in. 1998), Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), Gaj, 
Plebańska Góra, maków Podhalański (Ruszkowski i in. 1989), za-
woja, Babia Góra, zubrzyca Górna (Dylewska 1966), Poronin, sza-
flary (Dylewska 1958), tatry (Wierzejski 1874), sromowce niżne, 
Pieniny (Dylewska 1962), Głęboka (Banaszak 1988), Beskid niski 
(Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do 
września.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje głównie parki i ogrody 
oraz łąki i murawy graniczące z lasami i zaroślami, a także ugory i sie-
dliska ruderalne.
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rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głównie 
kwitnące rośliny z rodzin asteraceae i fabaceae oraz lamiaceae. naj-
częściej odwiedza kwiaty koniczyny łąkowej (Trifolium pratense l.), ale 
również często spotkać go można na kwiatach: Anchusa officinalis l., 
Anthylis vulneraria l., Ballota nigra l., Cirsium lanceolatum l., Coronilla 
varia l., Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Medicago sativa l., Lamium 
album l., Lathyrus pratensis l. i L. sylvestris l., Lotus corniculatus l., 
Taraxacum officinale f. H. Wigg., Vicia spp. 
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują zarówno gniazda podziemne (głównie w norach gry-
zoni), jak i naziemne (pod kępami traw lub pod mchem), a czasami 
również nadziemne (w opuszczonych gniazdach wiewiórek).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus sylvestris (lepeletier, 1832)
Miejsca stwierdzenia: sąspów, ojcowski Park narodowy, Biały Kościół 
(Dylewska i Wiśniowski 2003), Kraków (Kosior i in. 2008a), rezer-
wat „skołczanka” (Banaszak i in. 1998), Pogórze Wielickie i Beskid 
Średni (żak 1969), zawoja (Dylewska 1966), Babia Góra (Dylew-
ska 1966; celary 1998a), nowa Biała (celary 1989b), Bukowina 
tatrzańska, Gubałówka, tatry (Dylewska 1958), Pieniny (Dylewska 
1962), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek samotny, którego osobniki dorosłe pojawiają się od 
kwietnia do września.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany jest głównie w świetlistych 
lasach oraz na obrzeżach lasów i zarośli, ale także na rzadko koszonych 
użytkach zielonych oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, który jako źródło pokar-
mu wykorzystuje głównie kwitnących przedstawicieli rodzin: asteraceae 
(Carduus spp., Centaurea spp., Cirsium spp., Onopordon acanthium l., 
Petasites albus (l.) Gaertn., Taraxacum officinale f. H. Wigg.), 
caprifoliaceae (Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Scabiosa spp.), 
lamiaceae (Thymus spp.), Primulaceae (Primula elatior (l.) Hill).
gniazdowanie: Pasożyt społeczny, którego samice wykorzystują pracę 
robotnic Bombus pratorum (l.) i robotnic B. jonellus (Kby).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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Bombus terrestris (linnaeus, 1758)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi (Ruszkowski i in. 1989), sąspów, 
ojcowski Park narodowy, murownia, Biały Kościół (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), Kraków (Kosior 
i in. 2008a; moroń i in. 2008), rezerwat „skołczanka” (Banaszak i in. 
1998), Głębowice, Gaj (Ruszkowski i in. 1989), Pogórze Wielickie 
i Beskid Średni (żak 1969), Plebańska Góra (Ruszkowski i in. 1989), 
szczyrzyc (Banaszak 1988), maków Podhalański (Ruszkowski i in. 
1989), zawoja (Dylewska 1966), Babia Góra (Kiss i olasz 1907; Dy-
lewska 1966; celary 1998a), nowy sącz, Dominkowice, ludźmierz 
(Ruszkowski i in. 1989), Bukowina tatrzańska, Gubałówka, szaflary, 
zakopane, tatry (Dylewska 1958), sromowce niżne, Pieniny (Dy-
lewska 1962), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu 
marca i kwietnia do października.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje ciepłe i suche tereny 
otwarte, występuje na łąkach i murawach oraz na wałach i nasypach, na 
polanach oraz ugorach i siedliskach ruderalnych.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, oblatujący wszystkie do-
stępne kwitnące rośliny.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne (głównie w norach gryzoni).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus vestalis (Geoffroy, 1785)
Miejsca stwierdzenia: ojcowski Park narodowy, Biały Kościół (Dy-
lewska i Wiśniowski 2003), Dolina Będkowska (celary 1991a), 
Kraków (łoziński 1920; Kosior i in. 2008a), rezerwat „skołczanka” 
(Banaszak i in. 1998), Kłaj (Banaszak 1988), Gubałówka, zakopane, 
tatry (Dylewska 1958), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962).
Pojaw: Gatunek samotny, którego osobniki dorosłe pojawiają się od 
maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek spotykany głównie na obrzeżach pól 
oraz na ugorach i siedliskach ruderalnych, występuje także w ogrodach 
i parkach oraz na obrzeżach lasów i zarośli. 
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, który jako źródło po-
karmu wykorzystuje głównie kwitnących przedstawicieli rodzin: 
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asteraceae (Carduus spp., Carlina vulgaris  l., Centaurea scabiosa  l. 
i C. stoebe  l., Cirsium spp., Petasites albus (l.) Gaertn., Solidago 
virgaurea  l., Taraxacum officinale f. H. Wigg., Tripleurospermum 
maritimum  (l.)  W.  D. J. Koch.), Brassicaceae (Brassica napus  l.), 
campanulaceae (Jasione montana l.), caprifoliaceae (Knautia arvensis 
(l.) J. m. coult.), ericaceae (Calluna vulgaris (l.) Hull, Vaccinium 
myrtillus l. i V. vitis-idaea l.), fabaceae (Vicia sepium l.), lamiaceae 
(Salvia pratensis l., Mentha spp.).
gniazdowanie: Pasożyt społeczny, którego samice wykorzystują pracę ro-
botnic Bombus terrestris (l.) i prawdopodobnie robotnic B. lucorum (l.).
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.

Bombus veteranus (fabricius, 1793)
Miejsca stwierdzenia: Pieczenogi, Głębowice (Ruszkowski i in. 1989), 
Wola Kalinowska, ojcowski Park narodowy, murownia (Dylewska i Wi-
śniowski 2003), Kraków (Kosior i in. 2008a), Pogórze Wielickie i Beskid 
Średni (żak 1969), Plebańska Góra (Ruszkowski i in. 1989), zawoja 
(Dylewska 1966), Babia Góra (Dylewska 1966; celary 1998a), zu-
brzyca Górna (Dylewska 1966), szaflary, zakopane (Dylewska 1958), 
Gubałówka, tatry (Dylewska 1958), sromowce niżne, Pieniny (Dylew-
ska 1962), Rytro (Banaszak 1988), Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od kwietnia do 
września.
Preferowane siedliska: Gatunek zamieszkuje przeważnie tereny otwar-
te, występuje na obrzeżach lasów i zarośli oraz na polanach i łąkach 
(bardzo często wilgotnych).
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedzający głównie 
kwitnących przedstawicieli asteraceae i fabaceae oraz lamiaceae. spo-
tykany najczęściej na kwiatach Trifolium pratense l., ale również czę-
sto oblatujący kwiaty: Calluna vulgaris (l.) Hull, Carduus crispus l., 
Centaurea spp., Knautia arvensis (l.) J. m. coult., Lamium album l., 
Lathyrus pratensis l., Stachys palustris l. i S. sylvatica l., Succisa pratensis 
moench, Taraxacum officinale f. H. Wigg., Trifolium repens l.
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują zarówno gniazda podziemne (głównie w norach gryzo-
ni), jak i naziemne (pod kępami traw lub pod mchem).
Stan zagrożenia: Gatunek narażony na wyginięcie – VU.
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Bombus wurflenii Radoszkowski, 1858
Miejsca stwierdzenia: Pogórze Wielickie i Beskid Średni (żak 1969), 
zawoja (Dylewska 1966), Babia Góra (Kiss i olasz 1907; Dylewska 
1966; celary 1998a), Bukowina tatrzańska, Gubałówka, zakopane, 
tatry (Dylewska 1958), sromowce niżne, Pieniny (Dylewska 1962), 
Beskid niski (Kosior i in. 2008b).
Pojaw: Gatunek, którego osobniki dorosłe pojawiają się od przełomu 
kwietnia i maja do września.
Preferowane siedliska: Gatunek związany z obszarami górskimi, wystę-
puje na halach i polanach reglowych oraz w reglach i na ich obrzeżach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, odwiedza głównie kwit-
nący tojad mocny (Aconitum firmum Rchb.), ale również kroku-
sy (Crocus scepusiensis (Rehm. & Woł.) Borb.) i borówkę czernicę 
(Vaccinium myrtillus  l.) oraz wierzbówkę kiprzycę (Epilobium 
angustifolium (l.) Holub) i różne gatunki macierzanek (Thymus spp.).  
gniazdowanie: Gatunek eusocjalny, którego samice (matki) zakładając 
rodziny, budują gniazda podziemne (głównie w norach gryzoni).
Stan zagrożenia: Gatunek wymagający sprecyzowania stopnia zagroże-
nia – o niepewnej przyszłości – DD.

rodzaj pszczoła – Apis Linnaeus, 1758
Apis mellifera linnaeus, 1758

Miejsca stwierdzenia: Wola Kalinowska, ojcowski Park narodowy 
(Dylewska i Wiśniowski 2003), Babia Góra (Dylewska 1966, cela-
ry 2021), Pieniny (Dylewska i noskiewicz 1963).
Pojaw: Gatunek eusocjalny, którego robotnice latają od marca (czasami 
od końca lutego) do końca października (czasami jeszcze na początku 
listopada).
Preferowane siedliska: Gatunek wystepuje we wszystkich możliwych 
siedliskach.
rośliny pokarmowe: Gatunek polilektyczny, którego robotnice jako 
źródło pokarmu wykorzystują wszystkie dostępne kwitnące rośliny.
gniazdowanie: Gatunek zamieszkujący ule, natomiast rodziny dziko 
żyjące zakładają gniazda w dziuplach lub w wolnych przestrzeniach 
drewnianych budynków.
Stan zagrożenia: Gatunek nie zagrożony.
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V. aNalIza FeNOlOgICzNa
W klimacie umiarkowanym dorosłe pszczoły (imagines) pojawiają się 
wraz z nadejściem sezonu wegetacyjnego i znikają tuż przed jego koń-
cem (czasami wraz z nim).

W zależności od czasu pojawu imagines wyróżniamy trzy grupy 
fenologiczne pszczół: wczesno- i późnowiosenne oraz letnie. Pierwsze 
pojawiają się już pod koniec marca, kiedy średnia dobowa temperatura 
przekracza 8°c, a w słońcu osiąga około 20°c. Druga grupa pszczół po-
jawia się od chwili kiedy średnia dobowa temperatura przekracza 10°c, 
co najczęściej ma miejsce w drugiej połowie maja. trzecia to gatun-
ki pojawiające się wraz z nadejściem klimatycznego lata, kiedy średnia 
temperatura dobowa osiąga 15°c – z reguły jest to w połowie czerwca. 
W wyższych partiach gór, gdzie nie ma lata w sensie klimatycznym, ga-
tunków letnich brak. Jak już wcześniej pisałem, przynależność gatunku 
do określonej grupy fenologicznej jest warunkowana momentem poja-
wu pierwszych osobników dorosłych, nie ma natomiast znaczenia jak 
długo są one obecne. Dlatego np. w grupie gatunków wczesnowiosen-
nych znajdziemy również te, które obecne są także latem czy jesienią, 
co spowodowane jest występowaniem dwóch pokoleń lub jednym, ale 
długo żyjącym pokoleniem, bądź też społecznym trybem życia.

apidofauna małopolski charakteryzuje się w miarę równomiernym 
rozkładem liczby gatunków w poszczególnych grupach fenologicznych.

Pszczoły wczesnowiosenne stanowią grupę 145 gatunków (Colletes 
cunicularius, Andrena apicata, A.  argentata, A.  barbilabris, A.  bicolor, 
A.  bimaculata, A.  carantonica, A.  cineraria, A.  clarkella, A.  congruens, 
A. decipiens, A. dorsata, A. falsifica, A. flavipes, A. floricola, A. fucata, A. fulva, 
A. gallica, A. gravida, A. haemorrhoa, A. helvola, A. humilis, A.  labiata, 
A. lapponica, A. lepida, A. limata, A. minutula, A. minutuloides, A. mitis, 
A. nigroaenea, A. nitida, A. nycthemera, A. pilipes, A. potentillae, A. praecox, 
A.  propinqua, A.  pusilla, A.  rosae, A.  ruficrus, A.  saxonica, A.  schencki, 
A.  subopaca, A.  thoracica, A.  tibialis, A.  vaga, A.  varians, A.  ventralis, 
Sphecodes albilabris, S. ephippius, S. geofrellus, S. gibbus, S.  miniatus,  
S. monilicornis, S. pellucidus, S. puncticeps, Halictus compressus, H. confusus, 
H. leucaheneus, H. maculatus, H. quadricinctus,  H.  rubicundus, 
H. tumulorum, Lasioglossum aeratum, L. albipes, L. calceatum, L. fratellum,  
L. fulvicorne,  L. interruptum,  L. laevigatum,  L. laticeps,  L.  lativentre,   
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L. leucopum, L. lineare, L. lucidulum, L. malachurum, L. minutissimum, 
L. minutulum,  L.  morio,  L.  nitidulum,  L.  pauxillum, L.  politum,   
L. sabulosum, L. sextrigatum, L. parvulum, L. punctatissimum, L. pygmaeum,  
L.  quadrinotatulum,  L.  quadrinotatum,  L. rufitarse,  L. sexnotatum,   
L. subfasciatum, Osmia aurulenta, O. bicolor, O. bicornis, O. brevicornis, 
O. caerulescens, O.  cornuta, O. mustelina, O. nigriventris, O. niveata, 
Nomada alboguttata, N. bifasciata, N. fabriciana, N. ferruginata, N. flava, 
N. flavoguttata, N. fucata, N. fulvicornis, N. goodeniana, N. guttulata, 
N. integra, N. lathburiana, N. leucophtalma, N. marshamella, N. moeschleri, 
N. panzeri, N. ruficornis, N. sexfasciata, N. sheppardana, N.  signata, 
N. striata, N. succincta, N. zonata, Anthophora plumipes, Melecta albifrons, 
Bombus confusus, B. cryptarum, B. hortorum, B. hypnorum, B. lapidarius, 
B. lucorum, B. pascuorum, B. pratorum, B. ruderarius, B.  semenoviellus, 
B. soroeensis, B. subterraneus, B. sylvarum, B. sylvestris, B.  terrestris, 
B. veteranus, B. wurflenii, Apis mellifera).

Pszczoły późnowiosenne liczą 113 gatunków (Hylaeus angustatus,  
H. confusus, H. leptocephalus, H. pfankuchi, Andrena agilissima, 
A. alfkenella, A. chrysopyga, A. chrysosceles, A. combinata, A. curvungula, 
A. florea, A. fulvago, A. fulvida, A. gelriae, A. incisa, A. intermedia, A. labialis, 
A. lathyri, A. morio, A. niveata, A. ovatula, A. pandellei, A. paucisquama, 
A.  pontica, A.  proxima, A.  semilaevis, A.  similis, A.  suerinensis, 
A.  synadelpha, A.  taraxaci, A. wilkella, Sphecodes crassus, S. ferruginatus, 
S. hyalinatus, S. longulus, S. marginatus, S. reticulatus, S. rufiventris,  
S. scabricollis, Halictus sexcinctus, H. simplex, H. subauratus, Lasioglossum 
bavaricum,  L. brevicorne,   L. convexiusculum,  L. cupromicans,   
L. glabriusculum,  L. intermedium,  L. laeve,  L. leucozonium,  L. majus,   
L. nitidiusculum, L. villosulum, L. xanthopum, L. zonulum, Stelis phaeoptera, 
Chelostoma florisomne, Ch. rapunculi, Osmia cerinthidis, O. inermis, 
O. leaiana, O. parietina, O. tergestensis, O. uncinata, O. xanthomelana, 
Hoplitis andrenoides, H. villosa, Megachile alpicola, M. circumcincta,  
M. versicolor, M. willughbiella, Coelioxys inermis, C. quadridentata, 
Xylocopa valga, X. violacea, Ceratina cyanea, Nomada atroscutellaris,  
N. bispinosa, N. castellana, N. conjungens, N. distinguenda, N. facilis,  
N. flavopicta, N. furva, N. fuscicornis, N. mutabilis, N. opaca, N. rhenana, 
N. stigma, Eucera interrupta, E. longicornis, Anthophora aestivalis, 
A. bimaculata, A. plagiata, A. retusa, Melecta luctuosa, Bombus barbutellus, 
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B. bohemicus, B. campestris, B. distinguendus, B. gerstaeckeri, B. humilis,  
B. jonellus, B. laesus, B. magnus, B. mesomelas, B. muscorum, B. pomorum, 
B. pyrenaeus, B. quadricolor, B. rupestris, B. vestalis).

Pszczoły letnie są reprezentowane przez 124 gatunki (Hylaeus 
annulatus, H. brevicornis, H. cardioscapus, H. communis, H. cornutus, 
H. difformis, H. dilatatus, H. gibbus, H. gracilicornis, H. gredleri, 
H. hyalinatus, H. nigritus, H. paulus, H. pictipes, H. punctatus,  
H. punctulatissimus, H. rinki, H. sinuatus, H. styriacus, H. variegatus, 
Colletes daviesanus, C. fodiens, C. similis, Andrena coitana, A. denticulata, 
A.  hattorfiana, A.  marginata, A.  nigriceps, A.  nitidiuscula, A.  polita, 
A.  proxima, A.  pusilla, A.  rufizona, A.  tarsata, Panurgus banksianus, 
P. calcaratus, Panurginus labiatus, Melitturga clavicornis, Systropha 
curvicornis, Dufourea dentiventris, D. inermis, D. minuta, Rophites 
quinquespinosus, Rhophitoides canus, Sphecodes cristatus, Lasioglossum 
prasinum, Melitta haemorrhoidalis, M. nigricans, M. leporina,  
M. tricincta, Macropis europaea, M. fulvipes, Dasypoda argentata, 
D. hirtipes, Trachusa byssina, Anthidium manicatum, A.  montanum, 
A. punctatum, A. septemspinosum, Anthidiellum strigatum, Proanthidium 
oblongatum, Stelis breviuscula, S. minima, S. minuta, S. odontopyga,  
S. ornatula, S. punctulatissima, S. signata, Aglaoapis tridentata, Chelostoma 
campanularum, Ch. distinctum, Ch. ventrale, Heriades truncorum, Osmia 
aurulenta, Hoplosmia spinulosa, Hoplitis adunca, H. anthocopoides,  
H. claviventris, H. leucomelana, H. mitis, H. papaveris, Megachile apicalis, 
M. centuncularis, M. ericetorum, M. genalis, M. lagopoda, M. lapponica, 
M. leachella, M. ligniseca, M. maritima, M. nigriventris, M. octosignata, 
M. rotundata, Coelioxys afra, C. alata, C. aurolimbata, C. brevis,  
C. conoidea, C. elongata, C. lanceolata, C. rufescens, Nomada argentata, 
N. armata, N. baccata, N. errans, N. obtusifrons, N. roberjeotiana,  
N. rufipes, N. similis, Epeolus cruciger, E. schummeli, E. variegatus, Biastes 
truncatus, Ammobates punctatus, Epeoloides coecutiens, Eucera dentata,  
E. malvae, Anthophora furcata, A. pubescens, A. quadrimaculata, Amegilla 
quadrifasciata, Thyreus histrionicus, T. orbatus, T. truncatus).

Poniższa tabela przedstawia udział liczbowy i procentowy poszcze-
gólnych grup fenologicznych w apidofaunie małopolski.

Jak wynika z podanego zestawienia najliczniejszą grupą fenologiczną są 
pszczoły wczesnowiosenne. Uwagę zwraca jednak bardzo duża liczba ga-
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tunków należących do pszczół letnich. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 
że na terenie małopolski występuje duża liczba ciepłych i suchych siedlisk, 
dogodnych do gniazdowania i zapewniających bogate źródła pokarmu.

VI. aNalIza zOOgeOgraFICzNa
apidofauna małopolski to ogromny zbiór gatunków, które zasie-
dlają różne areały. Różnią się one znacznie pod względem wielkości 
powierzchni. najliczniejszą grupą pszczół są te o bardzo szerokich 
zasięgach (palearktyczne, eurazjatyckie, eurosyberyjskie, zachodnio-
palearktyczne). W  niektórych przypadkach do zwiększania zajmowa-
nych areałów przyczynia się człowiek. Przykładem może być miesiarka 
Megachile rotundata (fabr.) – gatunek transpalearktyczny – za spra-
wą człowieka występujący na wszystkich kontynentach z wyjątkiem 
antarktydy. Pszczoły o mniejszych zasięgach występowania stanowią 
w faunie województwa małopolskiego zaledwie niewielki procent. Do 
takich pszczół należą przede wszystkim gatunki górskie i borealno-gór-
skie jak Lasioglossum bavaricum Blüthg., Bombus pyrenaeus Pér. czy 
B. wurflenii Rad. oraz medyterraneńskie jak Andrena saxonica stoeckh.

VII. OCHrONa I MOżlIWOśCI 
PraktyCzNegO WykOrzyStaNIa  
PSzCzół DzIkO żyjąCyCH
ostatnie dwie dekady to okres, w którym coraz większą wagę przy-
wiązuje się do stanu fauny pszczół dziko żyjących, jako grupy owadów 
będących bardzo efektywnymi zapylaczami, niejednokrotnie bardziej 
sprawnymi od robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera l.).

grupa fenologiczna liczba gatunków    udział %

pszczoły wczesnowiosenne 145 38 
pszczoły późnowiosenne 113 30 
pszczoły letnie 124 32 
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niestety nasilająca się antropopresja od dawna niszczy zasoby dzi-
kich pszczół, powodując spadek liczebności populacji bardzo wielu ga-
tunków, a nawet ich wymieranie. małopolska wydaje się być miejscem, 
gdzie wiele gatunków ma swoje ostoje. Prawdopodobnie sprzyja temu 
bardzo duże zróżnicowanie rzeźby terenu, które stwarza pszczołom do-
godne warunki egzystencji. Potwierdzeniem tego jest bardzo bogata 
fauna stanowiąca aż 80% krajowej apidofauny. Województwo małopol-
skie ma też najwięcej obszarów chronionych w kraju, gdyż na jego tere-
nie znajduje się aż pięć parków narodowych (Babiogórski, Gorczański, 
ojcowski, Pieniński i tatrzański) i liczne rezerwaty przyrody. Głównie 
w tych miejscach dzikie pszczoły znajdują schronienie.

apifofauna małopolski jest niezwykle interesująca i cenna, ponieważ 
znajdziemy w niej bardzo wiele gatunków rzadkich oraz w różnym stop-
niu narażonych na wymarcie. takie gatunki stanowią ponad 36% apido-
fauny małopolski. najliczniej reprezentowane są gatunki rzadkie (67), 
wymagające sprecyzowania stopnia zagrożenia, czyli o niepewnej przy-
szłości z przypisamą kategorią DD (Hylaeus cardioscapus, H. cornutus, 
H. gracilicornis, H. gredleri, H. paulus, H.  pfankuchi, H.  pictipes, 
H.  punctulatissimus, H. signatus, H. styriacus, H. variegatus, Andrena 
agilissima, A. bimaculata, A. pontica, A. saxonica, A. synadelpha, Dufourea 
dentiventris, D. inermis, D. minuta, Systropha curvicornis, Sphecodes 
cristatus, S. scabricollis, Halictus compressus, H.  simplex, Lasioglossum 
bavaricum,  L. brevicorne,  L. convexiusculum,  L.  intermedium,   
L. interruptum,  L. minutulum,  L. politum,  L. prasinum, Anthidium 
montanum, A. septemspinosum, Stelis minima, S. odontopyga, S. ornatula, 
Chelostoma distinctum, Osmia xanthomelana, Hoplitis mitis, Coelioxys 
afra, C. alata, C. lanceolata, Xylocopa violacea, Nomada argentata, 
N. atroscutellaris, N. bifasciata, N. bispinosa, N. castellana, N. facilis, 
N. furva, N. sheppardana, Biastes truncatus, Ammobates punctatus, 
Epeoloides coecutiens, Eucera interrupta, E. malvae, Melecta luctuosa, 
Thyreus histrionicus, T. truncatus, Bombus cryptarum, B. gerstaeckeri, 
B. magnus, B. mesomelas, B. pyrenaeus, B. quadricolor, B. wurflenii). 

tylko nieznacznie mniej liczną grupą (56 gatunków) są pszczoły, 
których egzystencja jest poważnie zagrożona, gdyż przypisano im status 
gatunków narażonych na wyginięcie – VU (Hylaeus punctatus, H. rinki, 
Andrena alfkenella, A.  congruens, A.  falsifica, A.  florea, A.  fulvida, 
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A.  gallica, A.  incisa, A.  intermedia, A.  lathyri, A.  lepida, A.  limata, 
A.  morio, A.  nycthemera, A.  paucisquama, A.  polita, A.  potentillae, 
A. pusilla, A. rufizona, A. semilaevis, A. similis, A. suerinensis, A. taraxaci, 
A.  tarsata, A.  viridescens, Panurginus labiatus, Melitturga clavicornis, 
Lasioglossum glabriusculum, Dasypoda argentata, Proanthidium 
oblongatum, Aglaoapis tridentata, Chelostoma ventrale, Osmia cerinthidis, 
O. cornuta, O. tergestensis, Hoplitis andrenoides, H. papaveris, Nomada 
conjungens, N. distinguenda, N. errans, N. opaca, N. rhenana, N. similis, 
Anthophora plagiata, A.  pubescens, Bombus confusus, B. distinguendus, 
B. humilis, B. jonellus, B. laesus, B. pomorum, B. ruderatus, B. soroeensis, 
B. subterraneus, B. veteranus). 

małopolska apidofauna zawiera także dwa gatunki o najwyższym stop-
niu zagrożenia, czyli krytycznie zagrożone – cR (Xylocopa valga i Amegilla 
quadrifasciata) oraz cztery o kategorii eX, czyli wymarłe (Lasioglossum 
cupromicans, Osmia nigriventris, Megachile octosignata, Epeolus schummeli). 
Pisząc – apidofauna województwa małopolskiego zawiera gatunki wy-
marłe – mam na myśli fakt, że pszczoły te były stwierdzone kiedyś na 
terenie województwa i mimo tego, że obecnie ich nie ma w Polsce, to 
nadal figurują w wykazach gatunków. Ponadto w małopolsce żyje także 
9 gatunków (Andrena coitana, A. curvungula, A. pandellei, A. proxima, 
Megachile nigriventris, Nomada emarginata, N. moeschleri, N. obtusifrons, 
N. zonata) zaszeregowanych do grupy niższego ryzyka – lc.

Kategorie przypisane poszczególnym pszczołom odnoszą się do za-
grożenia w skali Polski (Głowaciński (red.) 2002). analizując apido-
faunę małopolski stwierdziłem, że niektóre gatunki są bardziej zagro-
żone na terenie województwa niż w innych regionach kraju, dlatego 
przypisałem im dodatkowe statusy zagrożenia regionalnego. Gatunki 
takie jak: Andrena florea, A. incisa, A. morio, Panurginus labiatus 
i Melitturga clavicornis mające kategorię VU, w małopolsce uznałem 
za wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe (eX i eX?), a Anthophora 
plagiata za krytycznie zagrożony (cR). za wymarłe lub prawdopo-
dobnie wymarłe (eX lub eX?) w województwie małopolskim uznałem 
również Systropha curvicornis i niezagrożoną Megachile apicalis. Podob-
nie sytuacja wygląda z niektórymi gatunkami porobnic, które wg Ba-
naszaka (2002) są niezagrożone, to jednak w małopolsce Anthophora 
quadrimaculata jest narażona na wymarcie (VU), Anthophora plumipes 



253VII. ochrona i możliwości praktycznego wykorzystania pszczół dziko żyjących

jest zagrożona wymarciem (en), natomiast Anthophora aestivalis jest 
krytycznie zagrożona (cR).

Pszczoły są bardzo ważne nie tylko dla przyrody, ale także dla go-
spodarki. od ich istnienia uzależniona jest egzystencja człowieka. są 
najważniejszą grupą zapylaczy, pełniąc kluczową rolę nie tylko w na-
turalnych i półnaturalnych ekosystemach, ale także w uprawach roślin 
owadopylnych (drzewa i krzewy owocowe, ogórki i pomidory, koniczy-
na i lucerna itd.). Jak ważne dla naszej gospodarki są pszczoły (zarówno 
ta hodowana, jak i te dzikie) można pojąć wtedy, gdy uzmysłowimy 
sobie, że tylko w Unii europejskiej wartość upraw zapylanych przez 
te owady wynosi około 14,2 mld euro rocznie (Gallai i in. 2009). 
niestety działalność człowieka w ciągu ostatnich kilku dekad spowodo-
wała wyraźny spadek liczebności populacji dzikich pszczół. Wykazano 
to dobitnie – nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach europy Środ-
kowej i zachodniej – na przykładzie trzmieli (Kosior i in. 2007). aby 
zrekompensować straty w zasobach zapylaczy prowadzone są hodowle 
niektórych, szczególnie przydatnych w sadownictwie i rolnictwie, ga-
tunków. mają one cel zarówno naukowy, jak i komercyjny. Pierwszy od 
kilku dekad realizowany jest m.in. w zakładzie Pszczelnictwa Instytutu 
ogrodnictwa w Puławach. Drugi stanowi odpowiedź na rosnący popyt 
sadowników i plantatorów upraw pomidorów i ogórków oraz papryki 
w szklarniach, a także polowych upraw krzewów owocowych. 

W  Polsce od lat dostępny jest pochodzący z całorocznej hodow-
li trzmiel ziemny (Bombus terrestris  l.) rozprowadzany przez jedynego  
obecnie polskiego producenta – gospodarstwo „Polski trzmiel”. Poza 
trzmielem hodowane są także niektóre gatunki dzikich pszczół samotnic, 
z których największą popularnością cieszy się murarka ogrodowa – Osmia 
bicornis (l.) już dość licznie oferowana przez prywatnych sprzedawców. 
Ponadto na polskim rynku pojawiają się też zasiedlone gniazda nożyców-
ki Chelostoma florisomne (l.), wałczatki Heriades truncorum (l.) czy zasie-
dlone gniazda porobnicy Anthophora plumipes (Pall.) – te ostatnie obec-
nie dostępne są w sprzedaży jedynie w gospodarstwie „BioDar”. Pszczoły 
te są niezwykle wydajnymi zapylaczami, ogromnie zwiększając zapylenie 
i wiązanie owoców uprawianych roślin. Poza wymienionymi gatunkami 
prowadzone są także – choć z mniejszym powodzeniem – hodowle mie-
siarki Megachile rotundata (fabr.) oraz murarki Osmia cornuta (latr.).
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IX.  INDekS NazW łaCIńSkICH PSzCzół 
zNajDująCyCH SIę W „WykazIe 
I CHarakteryStyCe StWIerDzONyCH 
gatuNkóW”

a
Aglaoapis tridentata (nylander, 1848) 151
Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) 223
Ammobates punctatus (fabricius, 1804) 215
Andrena agilissima (scopoli, 1770) 30
Andrena alfkenella Perkins, 1914 30
Andrena apicata smith, 1847 31
Andrena argentata smith, 1844 31
Andrena barbilabris (Kirby, 1802) 32
Andrena bicolor fabricius, 1775 33
Andrena bimaculata (Kirby, 1802) 34
Andrena carantonica Pérez, 1902 35
Andrena chrysopyga schenck, 1853 36
Andrena chrysosceles (Kirby, 1802) 36
Andrena cineraria (linnaeus, 1758) 37
Andrena clarkella (Kirby, 1802) 38
Andrena coitana (Kirby, 1802) 38
Andrena combinata (christ, 1791) 39
Andrena congruens schmiedeknecht, 1883 40
Andrena curvungula thomson, 1870 41
Andrena decipiens schenck, 1861 41
Andrena denticulata (Kirby, 1802) 42
Andrena dorsata (Kirby, 1802) 42
Andrena falsifica Perkins, 1915 43
Andrena flavipes Panzer, 1799 43
Andrena florea fabricius, 1793 44
Andrena floricola eversmann, 1852 45
Andrena fucata smith, 1847 45
Andrena fulva (müller, 1766) 46
Andrena fulvago (christ, 1791) 47
Andrena fulvida schenck, 1835 48
Andrena fuscipes (Kirby, 1802) 48
Andrena gallica schmiedeknecht, 1883 49
Andrena gelriae van der Vecht, 1927 49
Andrena gravida Imhoff, 1832 50
Andrena haemorrhoa (fabricius, 1781) 50
Andrena hattorfiana (fabricius, 1775) 51
Andrena helvola (linnaeus, 1758) 52
Andrena humilis Imhoff, 1832 52
Andrena incisa eversmann, 1852 53
Andrena intermedia thomson, 1870 54
Andrena labialis (Kirby, 1802) 54
Andrena labiata fabricius, 1781 55
Andrena lapponica zetterstedt, 1838 55
Andrena lathyri alfken, 1899 56
Andrena lepida schenck, 1861 56
Andrena limata smith, 1853 57
Andrena marginata fabricius, 1777 58
Andrena minutula (Kirby, 1802) 58
Andrena minutuloides Perkins, 1914 59

Andrena mitis schmiedeknecht, 1883 60
Andrena morio Brullé, 1832 60
Andrena nigriceps (Kirby, 1802) 61
Andrena nigroaenea (Kirby, 1802) 62
Andrena nitida (müller, 1776) 62
Andrena nitidiuscula schenck, 1853 63
Andrena niveata friese, 1887 64
Andrena nycthemera Imhoff, 1868 65
Andrena ovatula (Kirby, 1802) 65
Andrena pandellei Pérez, 1903 66
Andrena paucisquama noskiewicz, 1924 66
Andrena pilipes fabricius, 1781 67
Andrena polita smith, 1847 68
Andrena pontica Warncke, 1972 68
Andrena potentillae Panzer, 1809 69
Andrena praecox (scopoli, 1763) 69
Andrena propinqua schenck, 1853 70
Andrena proxima (Kirby, 1802) 70
Andrena pusilla Pérez, 1903 71
Andrena rosae Panzer, 1801 72
Andrena ruficrus nylander, 1848 72
Andrena rufizona Pérez, 1924 73
Andrena saxonica stoeckhert, 1935 73
Andrena schencki morawitz, 1866 74
Andrena semilaevis Pérez, 1903 74
Andrena similis smith, 1849 75
Andrena subopaca nylander, 1848 76
Andrena suerinensis friese, 1884 76
Andrena synadelpha Perkins, 1914 77
Andrena taraxaci Giraud, 1861 77
Andrena tarsata nylander, 1848 78
Andrena thoracica (fabricius, 1775) 79
Andrena tibialis (Kirby, 1802) 79
Andrena vaga Panzer, 1799 80
Andrena varians (Kirby, 1802) 81
Andrena ventralis Imhoff, 1832 82
Andrena viridescens Viereck, 1916 82
Andrena wilkella (Kirby, 1802) 83
Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805) 145
Anthidium manicatum (linnaeus, 1758) 142
Anthidium montanum morawitz, 1864 143
Anthidium punctatum latreille, 1809 143
Anthidium septemspinosum  

lepeletier, 1841 144
Anthophora aestivalis (Panzer, 1801) 218
Anthophora bimaculata (Panzer, 1798) 219
Anthophora furcata (Panzer, 1798) 219
Anthophora plagiata (Illiger, 1806) 220
Anthophora plumipes (Pallas, 1772) 220



261IX. Indeks nazw łacińskich pszczół...

Anthophora pubescens (fabricius, 1781) 221
Anthophora quadrimaculata (Panzer, 1798) 222
Anthophora retusa (linnaeus, 1758) 222
Apis mellifera linnaeus, 1758 246

B
Biastes truncatus (nylander, 1848) 214
Bombus barbutellus (Kirby, 1802) 226
Bombus bohemicus seidl, 1838 227
Bombus campestris (Panzer, 1801) 227
Bombus confusus schenck, 1859 228
Bombus cryptarum (fabricius, 1776) 228
Bombus distinguendus morawitz, 1869 229
Bombus gerstaeckeri morawitz, 1882 229
Bombus hortorum (linnaeus, 1761) 230
Bombus humilis Illiger, 1806 230
Bombus hypnorum (linnaeus, 1758) 231
Bombus jonellus (Kirby, 1802) 232
Bombus laesus morawitz, 1875 232
Bombus lapidarius (linnaeus, 1758) 232
Bombus lucorum (linnaeus, 1761) 233
Bombus magnus Vogt, 1911 234
Bombus mesomelas Gerstaecker, 1869 234
Bombus muscorum (linnaeus, 1758) 235
Bombus pascuorum (scopoli, 1763) 235
Bombus pomorum (Panzer, 1805) 236
Bombus pratorum (linnaeus, 1761) 237
Bombus pyrenaeus Pérez, 1879 237
Bombus quadricolor (lepeletier, 1832) 238
Bombus ruderarius (müller, 1776) 238
Bombus ruderatus (fabricius, 1775) 239
Bombus rupestris (fabricius, 1793) 240
Bombus semenoviellus skorikov, 1910 240
Bombus soroeensis (fabricius, 1777) 241
Bombus subterraneus (linnaeus, 1758) 241
Bombus sylvarum (linnaeus, 1761) 242
Bombus sylvestris (lepeletier, 1832) 243
Bombus terrestris (linnaeus, 1758) 244
Bombus vestalis (Geoffroy, 1785) 244
Bombus veteranus (fabricius, 1793) 245
Bombus wurflenii Radoszkowski, 1858 246

C
Ceratina cyanea (Kirby, 1802) 188
Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) 151
Chelostoma distinctum (stöckhert, 1929) 152
Chelostoma florisomne (linnaeus, 1758) 152
Chelostoma rapunculi (lepeletier, 1841) 153
Chelostoma ventrale schletterer, 1889 154
Coelioxys afra lepeletier, 1841 180
Coelioxys alata förster, 1853 181
Coelioxys aurolimbata förster, 1853 181
Coelioxys brevis eversmann, 1852 182
Coelioxys conoidea (Illiger, 1806) 183
Coelioxys elongata lepeletier, 1841 183
Coelioxys inermis (Kirby, 1802) 184
Coelioxys lanceolata nylander, 1852 185
Coelioxys quadridentata (linnaeus, 1758) 185
Coelioxys rufescens  

lepeletier & serville, 1825 186

Colletes cunicularius (linnaeus, 1761) 27
Colletes daviesanus smith, 1846 28
Colletes fodiens (Geoffroy  

in fourcroy, 1785) 28
Colletes similis schenck, 1853 29
Colletes succinctus (linnaeus, 1758) 29

d
Dasypoda argentata Panzer, 1809 140
Dasypoda hirtipes (fabricius, 1793) 141
Dufourea dentiventris (nylander, 1848) 86
Dufourea inermis (nylander, 1848) 86
Dufourea minuta lepeletier, 1841 87

e
Epeoloides coecutiens (fabricius, 1775) 215
Epeolus cruciger (Panzer, 1799) 213
Epeolus schummeli schilling, 1849 213
Epeolus variegatus (linnaeus, 1758) 214
Eucera dentata Germar, 1839 216
Eucera interrupta Baer, 1850 216
Eucera longicornis (linnaeus, 1758) 217
Eucera malvae (Rossi, 1790) 217

H
Halictus compressus (Walckenaer, 1802) 100
Halictus confusus smith, 1853 100
Halictus leucaheneus ebmer, 1972 100
Halictus maculatus smith, 1848   101
Halictus quadricinctus (fabricius, 1776) 102
Halictus rubicundus (christ, 1791) 103
Halictus sexcinctus (fabricius, 1775) 104
Halictus simplex Blüthgen, 1923 104
Halictus subauratus (Rossi, 1792) 105
Halictus tumulorum (linnaeus, 1758) 105
Heriades truncorum (linnaeus, 1758) 154
Hoplitis adunca (Panzer, 1798) 166
Hoplitis andrenoides (spinola, 1808) 166
Hoplitis anthocopoides (schenck, 1853) 167
Hoplitis claviventris (thomson, 1872) 167
Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) 168
Hoplitis mitis (nylander, 1852) 169
Hoplitis papaveris (latreille, 1799) 169
Hoplitis villosa (schenck, 1853) 170
Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802) 165
Hylaeus angustatus (schenck, 1861) 12
Hylaeus annulatus (linnaeus, 1758) 13
Hylaeus brevicornis nylander, 1852 13
Hylaeus cardioscapus cockerell, 1924 14
Hylaeus communis nylander, 1852 14
Hylaeus confusus nylander, 1852 15
Hylaeus cornutus curtis, 1831 16
Hylaeus difformis (eversmann, 1852) 16
Hylaeus dilatatus (Kirby, 1802) 17
Hylaeus gibbus saunders, 1850 18
Hylaeus gracilicornis (morawitz, 1867) 18
Hylaeus gredleri förster, 1850 19
Hylaeus hyalinatus smith, 1842 19
Hylaeus leptocephalus (morawitz, 1870) 20
Hylaeus nigritus (fabricius, 1798) 21
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Hylaeus paulus Bridwell, 1919 21
Hylaeus pfankuchi (alfken, 1919) 22
Hylaeus pictipes nylander, 1852 22
Hylaeus punctatus Brullé, 1842 23
Hylaeus punctulatissimus smith, 1842 24
Hylaeus rinki (Gorski, 1852) 24
Hylaeus signatus (Panzer, 1798) 24
Hylaeus sinuatus (schenck, 1853) 25
Hylaeus styriacus förster, 1871 26
Hylaeus variegatus (fabricius, 1798) 26

l
Lasioglossum aeratum (Kirby, 1802) 107
Lasioglossum albipes (fabricius, 1781) 107
Lasioglossum bavaricum (Blüthgen, 1930) 108
Lasioglossum brevicorne (schenck, 1870) 109
Lasioglossum calceatum (scopoli, 1763) 109
Lasioglossum convexiusculum  

(schenck, 1853) 111
Lasioglossum cupromicans (Pérez, 1903) 111
Lasioglossum fratellum (Pérez, 1903) 111
Lasioglossum fulvicorne (Kirby, 1802) 112
Lasioglossum glabriusculum  

(morawitz, 1872) 113
Lasioglossum intermedium (schenck, 1869) 113
Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798) 114
Lasioglossum laeve (Kirby, 1802) 114
Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802) 115
Lasioglossum laticeps (schenck, 1868) 116
Lasioglossum lativentre (schenck, 1853) 116
Lasioglossum leucopum (Kirby, 1802) 117
Lasioglossum leucozonium (schrank, 1781) 118
Lasioglossum lineare (schenck, 1869) 119
Lasioglossum lucidulum (schenck, 1861) 119
Lasioglossum majus (nylander, 1852) 120
Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802) 121
Lasioglossum minutissimum (Kirby, 1802) 122
Lasioglossum minutulum (schenck, 1853) 122
Lasioglossum morio (fabricius, 1793) 123
Lasioglossum nitidiusculum (Kirby, 1802) 124
Lasioglossum nitidulum (fabricius, 1804) 124
Lasioglossum parvulum (schenck, 1853) 125
Lasioglossum pauxillum (schenck, 1853) 126
Lasioglossum politum (schenck, 1853) 127
Lasioglossum prasinum (smith, 1848) 128
Lasioglossum punctatissimum  

(schenck, 1853) 128
Lasioglossum pygmaeum (schenck, 1853)? 129
Lasioglossum quadrinotatulum  

(schenck, 1861) 129
Lasioglossum quadrinotatum (Kirby, 1802) 130
Lasioglossum rufitarse (zetterstedt, 1838) 130
Lasioglossum sabulosum (Warncke, 1986) 131
Lasioglossum sexnotatum (Kirby, 1802) 132
Lasioglossum sextrigatum (schenck, 1869) 132
Lasioglossum subfasciatum (Imhoff, 1832) 133
Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) 134
Lasioglossum xanthopum (Kirby, 1802) 134
Lasioglossum zonulum (smith, 1848) 135

m
Macropis europaea Warncke, 1973 139
Macropis fulvipes (fabricius, 1804) 140
Megachile alpicola alfken, 1924 170
Megachile apicalis spinola, 1808 171
Megachile centuncularis (linnaeus, 1758) 172
Megachile circumcincta (Kirby, 1802) 172
Megachile ericetorum lepeletier, 1841 173
Megachile genalis morawitz, 1880 174
Megachile lagopoda (linnaeus, 1761) 174
Megachile lapponica thomson, 1872 175
Megachile leachella curtis, 1828 175
Megachile ligniseca (Kirby, 1802) 176
Megachile maritima (Kirby, 1802) 177
Megachile nigriventris schenck, 1868 177
Megachile octosignata nylander, 1852 178
Megachile rotundata (fabricius, 1787) 178
Megachile versicolor smith, 1844 179
Megachile willughbiella (Kirby, 1802) 180
Melecta albifrons (förster, 1771) 223
Melecta luctuosa (scopoli, 1770) 224
Melitta haemorrhoidalis (fabricius, 1775) 136
Melitta leporina (Panzer, 1799) 137
Melitta nigricans alfken, 1905 138
Melitta tricincta Kirby, 1802 138
Melitturga clavicornis (latreille, 1806) 85

n
Nomada alboguttata  

Herrich-schäffer, 1839 188
Nomada argentata  

Herrich-schäffer, 1839 189
Nomada armata  

Herrich-schäffer, 1839 189
Nomada atroscutellaris strand, 1921 190
Nomada baccata smith, 1844 190
Nomada bifasciata oliver, 1811 191
Nomada bispinosa mocsary, 1883 191
Nomada castellana Dusmet, 1913 191
Nomada conjungens  

Herrich-schäffer, 1839 192
Nomada distinguenda morawitz, 1874 192
Nomada emarginata morawitz, 1877 193
Nomada errans lepeletier, 1841 193
Nomada fabriciana (linnaeus, 1767) 194
Nomada facilis schwarz, 1967 194
Nomada ferruginata (linnaeus, 1767) 195
Nomada flava Panzer, 1798 195
Nomada flavoguttata (Kirby, 1802) 196
Nomada flavopicta (Kirby, 1802) 197
Nomada fucata Panzer, 1798 197
Nomada fulvicornis fabricius, 1793 198
Nomada furva Panzer, 1798 199
Nomada fuscicornis nylander, 1848 199
Nomada goodeniana (Kirby, 1802) 200
Nomada guttulata schenck, 1861 200
Nomada integra Brullé, 1832 201
Nomada lathburiana (Kirby, 1802) 201
Nomada leucophtalma (Kirby, 1802) 202
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Nomada marshamella (Kirby, 1802) 202
Nomada moeschleri alfken, 1913 203
Nomada mutabilis morawitz, 1871 204
Nomada obtusifrons nylander, 1848 204
Nomada opaca alfken, 1913 205
Nomada panzeri lepeletier, 1841 205
Nomada rhenana morawitz, 1872 206
Nomada roberjeotiana Panzer, 1799 206
Nomada ruficornis (linnaeus, 1758) 207
Nomada rufipes fabricius, 1793 208
Nomada sexfasciata Panzer, 1799 208
Nomada sheppardana (Kirby, 1802) 209
Nomada signata Jurine, 1807 210
Nomada similis morawitz, 1872 210
Nomada stigma fabricius, 1804 210
Nomada striata fabricius, 1793 211
Nomada succincta Panzer, 1798 212
Nomada zonata Panzer, 1798 212

o
Osmia aurulenta Panzer, 1799 155
Osmia bicolor (schrank, 1781) 155
Osmia bicornis (linnaeus, 1758) 156
Osmia brevicornis (fabricius, 1798) 157
Osmia caerulescens (linnaeus, 1758) 158
Osmia cerinthidis morawitz, 1876 159
Osmia cornuta (latreille, 1805) 159
Osmia inermis (zetterstedt, 1838) 160
Osmia leaiana (Kirby, 1802) 160
Osmia mustelina Gerstaecker, 1869 161
Osmia nigriventris (zetterstedt, 1838) 162
Osmia niveata (fabricius, 1804) 162
Osmia parietina curtis, 1828 163
Osmia tergestensis Ducke, 1897 163
Osmia uncinata Gerstaecker, 1869 164
Osmia xanthomelana (Kirby, 1802) 164

p
Panurginus labiatus eversmann, 1852 85
Panurgus banksianus (Kirby, 1802) 84
Panurgus calcaratus (scopoli, 1763) 84
Proanthidium oblongatum (Illiger, 1806) 145

r
Rhophitoides canus (eversmann, 1852) 88
Rophites quinquespinosus spinola, 1808 88

S
Sphecodes albilabris (fabricius, 1793) 89
Sphecodes crassus thomson, 1870 90
Sphecodes cristatus Hagens, 1882 90
Sphecodes ephippius (linnaeus, 1767) 91
Sphecodes ferruginatus Hagens, 1882 92
Sphecodes geofrellus (Kirby, 1802) 92
Sphecodes gibbus (linnaeus, 1758) 93
Sphecodes hyalinatus Hagens, 1882 94
Sphecodes longulus Hagens, 1882 94
Sphecodes marginatus Hagens, 1882 95
Sphecodes miniatus Hagens, 1882 95
Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802) 96
Sphecodes pellucidus smith, 1845 97
Sphecodes puncticeps thomson, 1870 97
Sphecodes reticulatus thomson, 1870 98
Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798) 99
Sphecodes scabricollis Wesmael, 1835 99
Stelis breviuscula nylander, 1848 146
Stelis minima schenck, 1859 147
Stelis minuta  

lepeletier & serville, 1825 147
Stelis odontopyga noskiewicz, 1925 148
Stelis ornatula (Klug, 1807) 148
Stelis phaeoptera (Kirby, 1802) 149
Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) 149
Stelis signata (latreille, 1809) 150
Systropha curvicornis (scopoli, 1770) 87

t
Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) 224
Thyreus orbatus (lepeletier, 1841) 225
Thyreus truncatus (Pérez, 1883) 225
Trachusa byssina (Panzer, 1798) 142

X
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 187
Xylocopa violacea (linnaeus, 1758) 187
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