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Včely jsou důležitými opylovači. Otakárek ovocný saje nektar sosákem.

Zahradní tip

Čím rozmanitější jsou květy v zahradě, tím větší 
je i rozmanitost hmyzu.

Včela na rostlině z čeledi hluchavkovitých.

Kvetoucí trvalky a dřeviny se   
starají o barevnost zahrad a jsou 
potěšením pro naše smysly.  
Ale umí toho ještě mnohem více. 
Květy lákají svým pylem a nektarem hmyz, jako jsou 
včely, brouci nebo mouchy. Hodně druhů hmyzu nám 
pomáhá proti mšicím, sviluškám apod. Mnoho druhů 
kromě toho slouží jako užiteční opylovači ovocných 
stromů a jiných rostlin. Zahrady plné květů tak garantují 
nejen biologickou rovnováhu, ale také bohatou úrodu. 
A když to všude bzučí, hučí a létá, pozorného diváka 
to zahřeje u srdce.

U opylovačů myslíme automaticky na včelu medonos-
nou. Ale je mnohem více druhů hmyzu, který opyluje 
rostliny. Ve střední Evropě je doma několik stovek 
druhů včel samotářek a mnoho dalších blanokřídlých, 
kromě toho tisíce různých motýlů, mušek, brouků 
a dalších.

Udělejte si čas na pozorování různých kvetoucích 
rostlin. Všimnete si, že ne každou z nich navštěvuje 
stejný hmyz. Je to proto, že květy mají různou stavbu. 
To samé platí pro hmyz: motýli mají například dlouhý 
sosák, mouchy lízavě-savé ústní ústrojí a brouci žvýkací
-kousací ústní ústrojí. Určité druhy hmyzu „se hodí” jen 
k určitým květům. Není to tedy jen včela samotářka, 
které vděčíme za opylování našich kulturních rostlin. 

Včely milují hluchavkovité
Včely, ať už medonosné nebo samotářky, a čmeláci, 
potřebují hodně nektaru a pylu a jsou důležitými opy-
lovači pro mnohé plané a užitkové rostliny. Obzvláště 
oblíbenými jsou hluchavkovité a vikvovité květiny. Dolní 
pysk květů je dobrou přistávací plochou i pro velký 
bzučivý hmyz. Nektar je uložen v krátké trubici a je 
možné ho sosákem dobře vysát. Zároveň se včela 
zapráší pylem. Některé druhy včel navštěvují výlučně 
zvonky. Ty mají květ jako širokou trubici, do které včely 
dokážou zalézt téměř celé.

Motýli potřebují nektar
Oproti včelám nemohou motýli sbírat ani zužitkovat pyl. 
Sají nektar i z velmi hlubokých, úzkých květních trubic, 
které jsou pro mouchy a včely nedostupné. Typickými 
rostlinami atraktivními pro motýly jsou například 
hvozdíky (karafiáty / Dianthus), floxy (plaménky / Phlox) 
a komule (buddleji / Buddleja davidii). Kromě denních 
existuje také spousta nočních motýlů, a i pro ně 
příroda připravuje vhodné květy: proto vykvétají 
pupalka dvouletá (Oenothera biennis), nocenka 
zahradní (Mirabilis jalapa) a zimolez kozí list (Lonicera 
caprifolium). Večer a v noci také intenzivně voní.



Zlatohlávci mají chuť na pyl. Čmeláci nachází pyl a nektar i v poloplných květech.

Zahradní tipy

Rychlá kvetoucí nádhera: 
Jednou z možností, jak 
proměnit nevýrazné plochy 
v květinové moře, je výsev 
druhově bohatých letničkových 
směsí.

Pyl láká brouky a mouchy
Hmyz má rád výživná pylová zrna. Pylonosné rostli-
ny, jako jsou růže (Rosa), mák (Papaver) či plamének 
(Clematis), tvoří hodně pylu, ale žádný nektar. Místo 
květní trubice mají otevřený květ, a jsou tak přístupné 
všem druhům hmyzu, i těm bez sosáku nebo s krát-
kým sosákem. Na tomto typu květu proto vedle pestře-
nek, zlatooček a dalších nacházíme především brouky.

Podobnou stavbu mají otevřené pohárkovité květy, 
například u miříkovitých, které vedle pylu nabízí zcela 
volně také nektar, takže mouchy a brouci ho mohou 
využít.

Kvetoucí břečťan (Hedera) je opravdovým magnetem 
pro hmyz.

Ne všechny květy nabízí výživu
Šlechtění našich zahradních rostlin vedlo v posledních 
letech k neustálému zvyšování množství a velikos-
ti květů. Co těší naše oko, bohužel nechává hmyz 
hladovým. Zlatohlávek nám toto dilema ukazuje jasně: 
Zatímco plané růže využívá ke sběru pylu, a přitom 
je opyluje, stává se pro ostatní růže obtížným hmyzem, 
neboť kvůli nedostatku pylu žere z nouze barevné 
okvětní lístky.

Jednou z často využívaných klamavých květin je zlatice 
(forsythie / Forsythia). Svými svítivě žlutými květy láká 
v časném jaru mnoho opylovačů, kteří však zcela mar-
ně hledají nektar a pyl. Mnoho exotických rostlin jako 
montbrécie (Crocosmia), kniphofie (Kniphofia) nebo 
některé druhy šalvějí (Salvia spathacea, Salvia Greggii), 
pantoflíčky (Calceolaria rugosa), ostruhatka (Diascia 
barberae), angelonie (Angelonia angustifolia) či tygřice 
(Tigridia pavonia) rovněž nejsou domácím opylovačům 
prospěšné.

Rozmanitost s pomocí různých 
květů
Abychom opylující hmyz nalákali do zahrady, je důležitá 
rozmanitost květů, pokud možno planých. Pro exotické 
rostliny platí: Čím jsou jejich květy podobnější domácím 
druhům, tím prospěšnější jsou našim opylovačům. 
Starejte se proto o rozmanitost v různé době 
kvetoucích trvalek a dřevin, neboť čím více květů je 
v zahradě k dispozici, tím více hmyzu nasytí. Abychom 
toho dosáhli v průběhu roku, je nutná také určitá 
stálost od jara až do podzimu a dostatečné množství. 
Jedna jediná trvalka nemůže uživit čmeláčí rodinu, 
jedna lípa ji nasytí v červnu, ale už ne v červenci.

V posledních desetiletích se v naší přírodě projevuje 
dramatický úbytek létajícího hmyzu. Pokud budou 
vaše zahrady přírodní a na květy bohaté, nabídnete tak 
životní prostor včelám, motýlům, broukům apod.

Opylovači v zeleninových 
zahradách a ovocných sadech
Včely zednice milují peckoviny a jádroviny. Rajčata, 
lilky, dýně a cukety jsou opylovány především čmeláky. 
Pro okurku a meloun cukrový mají velký význam včely 
medonosné. Brouci a mouchy se starají přednostně 
o kopr, fenykl, kerblík, koriandr, mrkev, ale i oblíbený 
bez.



Latinský název Český název

Aruncus udatna

Astrantia jarmanka 

Cimicifuga (syn. Actaea) samorostlík

Campanula zvonky

Euphorbia amygdaloides pryšec mandloňovitý

Filipendula tužebník

Helleborus čemeřice

Heuchera dlužicha

Lamium hluchavky

Sedum spurium, 
S. telephium rozchodníky

Latinský název Český název

Aronia temnoplodec

Berberis dřišťál

Buddleja komule

Caryopteris ořechokřídlec

Cornus dřín

Corylus líska

Daphne lýkovec

Frangula krušina

Rosa růže

Salix vrby

Vitex drmek

Trvalky pro slunná stanoviště Trvalky pro polostín

Dřeviny

Výběr rostlin, které mají opylovači zvlášť v oblibě

Latinský název Český název

Alcea, Althea,

Lavatera, Malva
slézy

Allium česnek

Alyssum tařinka

Borago brutnák

Carduus, Cirsium, Cynara,  
Echinops, Eryngium 

bodláky

Dianthus, Lychnis hvozdíky, kohoutky

Eupatorium sadec

Euphorbia pryšec

Lavendula levandule

Mentha máty

Nepeta šanty

Origanum dobromysl, 
majoránka

Scabiosa, Cephalaria hlaváče

Thymus mateřídouška, tymián

Verbena bonariensis,  
V. hastata, V. rigida sporýše

Veronicastrum rozrazily
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Pro další dotazy se obraťte na  
info@prirodnizahrada.eu.
Informace o přírodním zahradničení najdete na 
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