
  

 � Miesiarkowate (Megachilidae)
W Polsce stwierdzono występowanie 89 przedsta-
wicieli tej rodziny. W większości są to pszczoły sa-
motnice. Potrafią budować gniazda i komórki, lepiąc 
je z gliny lub pogryzionych kawałów kwiatów i liści.  
W przeciwieństwie do innych pszczół nie transpor-
tują pyłku na odnóżach, ale mają specjalne szczot-
ki do transportu pyłku umieszczone na brzusznej 
części odwłoka. 

 � Porobnicowate (Anthophoridae)
Liczna grupa pszczół reprezentowana w  Polsce 
przez 84 gatunki. Wielkością przypominają pszczo-
ły miodne, mają jednak szersze odwłoki. Gniazda 
budują w  ziem, gliniastych fragmentach murów, 
pustych łodygach. Są to głównie pszczoły samot-
nice. 

 � Pszczołowate (Apidae)
To najbardziej rozwinięta ewolucyjnie grupa 
pszczołowatych, owady społeczne o  wysoko roz-
winiętej strukturze społecznej. Cechą charaktery-
styczną jest posiadanie na  odnóżach specjalnych 
koszyczków do transportu pyłku. To właśnie do tej 
rodziny należy pszczoła miodona (Apis mellifera).
 
Pozostałe owady zapylające 

 � Chrząszcze (Coleoptera)
To  jedna z  najliczniejszą grupą owadów w  Pol-
sce. Występuje ich u nas ponad 6000. Cechą cha-

rakterystyczną jest aparat gębowy typu gryzącego 
i zewnętrzna para skrzydeł, przekształcona w grube 
pokrywy chroniące błoniaste skrzydła spodnie. W za-
pylaniu biorą udział głównie chrząszcze z  rodziny 
kózkowatych i kwietnicowatych. 

 � Motyle dzienne i nocne (Lepidoptera)  
W Polsce występuje ponad 3200 gatunków. Cechą 
charakterystyczną tych owadów są 2 pary zwykle 
pięknie ubarwionych skrzydeł pokrytych łuskami oraz 
specyficzny aparat gębowy w postaci zwijanej trąbki. 

 � Muchówki (Diptera) 
W Polsce występuje ponad 7000. gatunków. Cechą 
charakterystyczną jest jedna para skrzydeł oraz duże 
oczy zajmujące większość głowy. Jednymi z najefek-
tywniejszych zapylaczy są muchówki z rodziny bzy-
kowatych. 
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Bioróżnorodność  
Owady zapylające
Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla za-
chowania bioróżnorodności biologicznej. Ich ciężka 
praca umożliwia rozmnażanie większości gatunków 
roślin uprawnych i dziko rosnących. Dlatego spadek 
liczebności owadów zapylających zmniejsza róż-
norodność biologiczną, jest przyczyną utraty wielu 
usług ekosystemowych (m.in. zapylania roślin, biolo-
gicznej ochrony roślin), prowadzi też do spadku plo-
nów upraw rolniczych.
Integralną część ekosystemu stanowią pszczoły 
i  inne owady zapylające. Odgrywają one niezwykle 
ważną rolę w  zapylaniu roślin uprawnych i  dzikiej 
flory. Szacuje się, że  około 78% wszystkich gatun-
ków roślin występujących na ziemi jest owadopylna  
(w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Za-
pylenie przez owady oznacza przede wszystkim prze-
trwanie większości gatunków świata ożywionego. 

Dla ludzi, dla zwierząt
W Polsce uprawia się ponad 60 gatunków roślin, 
których plony zależą od zapylania przez owady (ro-
śliny sadownicze, rzepak, gryka, warzywa, rośliny 
zielarskie). Ponad 75% roślin spożywanych przez 
człowieka jest zapylanych przez owady. Rośliny pa-
szowe także potrzebują zapylaczy, aby rozwijać się 
i wydawać plony. Dlatego istotne z punktu widzenia 
bioróżnorodności jest zachowanie jak największej 
liczby gatunków owadów zapylających, które bez-
pośrednio wpływają na różnorodność świata roślin-
nego, a pośrednio na egzystencję niezliczonej liczby 
gatunków zwierząt, w tym człowieka. 

Pożyteczne błonkówki
Błonkówki, błonkoskrzydłe (Hymenoptera) to rząd 
owadów, który liczy dziś na  świecie około 150 000 
gatunków. W  Polsce żyje około 4 000-6 000 gatun-
ków, przy czym naukowcy spodziewają się znalezie-
nia w  naszym kraju jeszcze około 2000 gatunków. 
To owady trudne do oznaczania, szczególnie jeśli są 
to małe gatunki. Cechą charakterystyczną tej grupy 
są dwie pary połączonych haczykami błoniastych 
skrzydeł. Błonkówki uważane są za  owady najbar-
dziej użyteczne dla człowieka.

Wśród błonkówek wyróżnia się rodzinę pszczołowa-
tych (Apidae), do  której należy większość owadów 
zapylających. W  Polsce żyję około 470 gatunków 
owadów z tej rodziny. Większość z nich pełni ważną 
rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. 

W obrębie pszczołowatych 
wyróżniamy:

 � Lepiarkowate (Colletidae) 
W Polsce rodzina ta obejmuje około 40 gatunków 
i obejmuje dwa rodzaje – samotka (Hylaeus) i lepiar-
ka (Colletes). Samotki to niewielkie pszczoły, skąpo 
lub zupełnie pozbawione owłosienia, przenoszą-
ce pyłek i nektar w wolu. Gnieżdżą się w martwym 
drewnie, pustych łodygach roślin lub ziemi. Lepiarki 
to średniej wielkości pszczoły noszące pyłek na trze-
ciej parze nóg. Gniazda zakładają w ziemi ze skąpą 
roślinnością lub skarpach.

 � Smuklikowate (Halticidae)
To jedna z najliczniejszych, pszczelich rodzin. W Pol-
sce stwierdzono występowanie ponad 100 gatun-

ków. Cechą charakterystyczną jest owłosienie nóg 
i  odwłoka, na  którym regularnie ułożone włoski 
tworzą charakterystyczne białe paski. Samice za-
kładają gniazda w  zieli, tworząc często kolonie 
dużych rozmiarów, a pyłek zbierają na włoski po-
rastające nogi. 

 � Pszczolinkowate (Andrenidae)
Dość liczna rodzina w Polsce, około 100 gatunków. 
Cechą charakterystyczną tych pszczół są pędzel-
ki do  pobierania pyłku umieszczone na  biodrach 
tylnych nóg. Są to najczęściej pszczoły zakładają-
ce gniazda pojedynczo, chociaż nieliczne gatunki 
gnieżdżą się w koloniach. 

 � Spójnicowate (Melittidae)
Niezbyt liczna rodzina, reprezentowana w naszym 
kraju przez 10 gatunków średnich i dużych pszczół 
gnieżdżących się w ziemi. 

Cechą charakterystyczną tej rodziny są rude lub 
żółte włoski porastające ciało. Gniazdują samotnie 
lub tworzą kolonie, samce zwykle noc spędzają 
poza gniazdem (norką), w której nocują samice.


