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Dyspersja pszczoły zadrzechni fioletowej Xylocopa violacea 
(Hymenoptera: Apidae) w Polsce
 
Dispersion of the carpenter bee Xylocopa violacea  
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Praca przedstawia raport o rozprzestrzenieniu zadrzechni fioletowej Xylocopa violacea (L.) 
w Polsce w odniesieniu do obecnego statusu rozmieszczenia tego gatunku na obszarze środko-
wej Europy. Stanowiska zadrzechni fioletowej odnotowywano od pierwszej połowy XX stule-
cia na obszarze pasm górskich, czyli wzdłuż przyjętej północnej granicy zasięgu oraz na Polesiu 
Lubelskim. Kolejne pojedyncze stwierdzenia pojawiły się dopiero na przełomie XX i XXI stule-
cia w Małopolsce i na Polesiu Lubelskim. W bieżącym dziesięcioleciu stwierdzono dynamiczne 
rozprzestrzenianie się gatunku w całym kraju. Rozproszenie ostatnio odnotowanych rekordów 
wskazuje na związek dyspersji gatunku z zalesionymi korytarzami ekologicznymi wzdłuż dolin 
rzecznych. W miejscach tych nie brakuje zarówno suchego drewna do zakładania gniazd, jak i ro-
ślin żywicielskich z rodzin bobowate (Fabaceae) i astrowate (Asteraceae). Dla rodzaju Xylocopa na 
obszarze Polski został opracowany klucz terenowy do oznaczania gatunków.

Wstęp

Pszczoły z rodzaju zadrzechnia zdecydowa-
nie preferują strefę krajów tropikalnych i subtro-
pikalnych. W Polsce występują dwa gatunki tego 
rodzaju: zadrzechnia fioletowa Xylocopa viola-
cea (L.) oraz zadrzechnia czarnoroga Xylo copa 
valga Gest. Charakteryzują się one dużym czar-

nym ciałem z niebiesko-metalicznym blaskiem. 
Gniazda budują w martwych, suchych drze-
wach lub w ich fragmentach, np. w grubych ko-
narach. Samice drążą proste korytarze i budują 
w nich komórki lęgowe (Michener 2007; Terzo 
i in. 2007). Obydwa gatunki zostały uznane za 
zagrożone i wpisane na czerwoną listę gatunków 
zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004).
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