Naši motýli
Za městem mezi lesy, poli a lukami se skrývá velké
přírodní divadlo. Hraje se v něm od jara do podzimu.
Každý den, ba každou hodinu se tam divákovi předvádí
nová přírodní podívaná. Jevištěm tohoto divadla je
stráň posetá květinami. Jako herci tam poletují, bzučí,
lezou, cvrčí, poskakují nesčetní motýli, včely, čmeláci,
brouci a kobylky. Lehni si tiše do trávy pod bílé mraky
plynoucí po nebi. Ve výši tvých očí dosedne na bodlák
babočka páví oko. Přidrží se květu, roztáhne křídla,
rozvine spirálovitý sosák a nasaje sladký nektar. Tu na
ni dopadne stín ve vzduchu kroužícího káněte
myšilova. Babočka se poleká a odlétne.
O chviličku později přistane na této květinové tabuli
nový host - modrásek obecný. Brzy se však znovu
začlení do baletu poletujících a jiskřících drahokamů do reje motýlů.
Zničehonic se z trnitých listů bodláků vykutálí
tlustá barevná housenka a spadne na zem. Třeba se jen
tak mohla zachránit před dravým broukem.
Co kdybys toto přírodní divadlo navštívil? Potuluj
se po lukách a lesích a raduj se ze stále nové a nové
přírodní podívané! Budeš-li ji pečlivě pozorovat,
podaří se ti objevit některá přírodní tajemství. Než se
však necháš okouzlit krásou našich létajících
drahokamů, měl by ses trochu poučit o životě tohoto
zajímavého hmyzu.

Dějiny vývoje motýlů
Dějiny vývoje hmyzu začínají před více než 415
milióny let, v pravěku naší Země. Za období asi 45
miliónů let se ze starobylých členovců vyvinul první
bezkřídlý prahmyz. Z toho bezkřídlého prahmyzu se
potom v období vlhkého a teplého karbonu
(kamenouhelného útvaru) asi před 350 milióny let
vyvinul okřídlený prahmyz. Tito živočichové ještě
nemohli složit pevná odstávající křídla. Jejich
metamorfóza (proměna) byla nedokonalá (chybělo
stadium kukly). Po vzniku stadia kukly (dokonalá
metamorfóza) se hmyz asi před 280 milióny let
přizpůsobil změněným přírodním podmínkám suššího a
chladnějšího podnebí permu. Díky tomuto
přizpůsobení si hmyz našel nová životní prostředí a
mohly vzniknout rozmanité nové druhy. Pramotýli jsou
bezpečně prokázáni teprve ve středním období naší
Země, v geologickém útvaru zvaném jura asi před 190
milióny let. Je jich bezprostřední předchůdce neznáme.
Vývoj motýlů probíhal současně s vývojem
jevnosnubných rostlin. Na tom není nic divného, neboť
potravu motýlů tvoří květní šťávy nebo pyl. K
hlavnímu rozvoji motýlů však došlo teprve v novověku
naší Země, v geologickém útvaru zvaném terciér
(třetihory) asi před 65 milióny let. Tento dlouhý vývoj
sahá až do současnosti. Jeho
výsledkem je přes 200 000 různých druhů žijících
dnes na zeměkouli.

Tělesná stavba motýlů čili šupinokřídlých
Tělo motýla je zřetelně rozděleno v hlavu, hrud a
zadeček. Toto rozdělení těla na tři části je typické pro
hmyz. Hmyz patří ke členovcům, nejpočetnějšímu
kmenu bezobratlých. Na hlavě motýla nás upoutávají
velké oči, tykadla a ústní ústrojí, které je skoro vždy
přetvořeno v rourkovitý sosák. V klidové poloze je
sosák stočený do spirály. Díky jeho délce, často značné
v poměru k velikosti těla, může motýl sát nektar i z
hlubokých či úzkých květních trubek. Nejdelší sosák
mají lišaji. Největší naměřená délka činí 25 centimetrů.
Někteří prapůvodní motýli z čeledi
chrostíkovníkovitých a drobnokřídlíkovitých mají ještě
kusadla. Mohou jimi požírat jen pyl. Z hrudi motýla
vyrůstají dva páry křídel a po stranách tři páry nohou.
Křídla bývají po líci i rubu hustě pokryta šupinkami,
které se často překrývají jako tašky na střeše. Proto se
motýli nazývají také šupinokřídlí. Některé šupinky
obsahují barviva. U mnoha denních motýlů (modrásků,
batolců) vznikají kovové barevné efekty lomem světla
v šupinách. Existují však také motýli s průsvitnými
křídly. Nesytkovití - jako např. nesytka sršňová,
podobná včele - mají křídla téměř bez šupin. Zadeček
všech motýlů je válcovitý. Skládá se u samečků z osmi,
u samiček ze sedmi zřetelně oddělených článků.

Proměna (metamorfóza) motýlů
Motýlí samička naklade po oplodnění podle druhu
20 až 10 000 vajíček. Klade je často na rostliny, jimiž
se budou živit larvy. Motýli z čeledi
hrotnokřídlíkovitých vypouštějí vajíčka za letu na zem.
Chrostíkovníkovití je ukrývají do škvír v zemi. Četné
druhy je přilepují na poupata nebo na kůru určitých
dřevin.
Po jisté době se ve vajíčku vyvine maličká larva.
Tato larva, jíž se říká housenka, se později prokouše
obalem vajíčka - 1. larvální stadium. Je hrozně hladová
a stále roste. Jednoho dne jí začne být pokožka příliš
těsná a nakonec praskne a vzniklým otvorem vyleze
larva ven přemění se ve 2. larvální stadium. Larva tak v
pravém slova smyslu vyleze ze své staré kůže. Housenky našich velkých motýlů se svlékají čtyřikrát až
pětkrát. U malých motýlů k tomu dochází často
mnohem víckrát. V našich prádelnících může jako
nezvaný host natropit značné škody mol šatní mající 13
až 17 larválních stadií.
Smyslem života všech housenek motýlů je přijímání
potravy, a tím ukládání rezervních látek pro pozdější
proměnu. Jejich růst je omezen jen na toto stadium.
(Malí motýli nejsou nikdy mladí motýli, kteří ještě
vyrostou, nýbrž zástupci malého druhu.)
Po ukončení posledního larválního stadia vyhledá
dorostlá housenka chráněné místo. Před vlastním
zakuklením se larvy mnoha druhů zapředou do řídkého
či pevného útvaru, hedvábného kokonu. V tomto
kokonu larva po období odpočinku svlékne pokožku a
objeví se kukla. Tato na pohled viditelná proměna těla
housenky ve zcela jinak vypadající kuklu se nazývá
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vnější metamorfóza. Stadium kukly je tedy obdobím
klidu a proměny ve vývoji v motýla. V tuto dobu
živočich nepřijímá potravu, a proto nemůže ani růst.
Kukla je kratší než dřívější housenka. Na většině
motýlích kukel jsou zevně viditelné pochvy křídel a
nohou, pevně spojené s tělem kukly. Proto mají tyto
kukly podivný vzhled připomínající mumie (mumiovitá
kukla). Zatímco na housenkách nelze rozeznat pohlaví
pozdějšího motýla, u kukel už odborníci rozliší
samečka od samičky.
Podle polohy kukel dělíme kukly na zavěšené a
opásané. Kukly zavěšené visí hlavou dolů. Malé háčky
nebo trny na konci zadečku slouží k zavěšení na
upředeném polštářku. Kukla opásaná odpočívá
zpravidla šikmo nahoru břichem na podložce. V této
poloze ji udržuje opasek z hedvábných vláken. Špičku
zadečku má pevně zakotvenou v polštářku.
Vnitřní metamorfóza (proměna kukly v motýla)
probíhá na rozdíl od vnější metamorfózy skrytě. Její
průběh nám připadá přímo neuvěřitelný.
V kukle dojde k naprostému rozpadu všech orgánů
larvy, veškerá tkáň housenky se rozpustí v mléčnou
tekutinu. Ve složitém procesu přestavby se z této
tekutiny postupně vytvářejí orgány motýla. Proměna
končí vyklouznutím motýla z kukly. Čerstvý motýl má
měkká a vlhká křídla a není ještě schopen létat. Vyleze
na stéblo trávy, na větvičku či kmen stromu a spustí
křídla kolmo dolů. Do žilek v křídlech se pak pumpuje
tělesná tekutina, dokud se nerozvinou do konečné
velikosti a neroztáhnou. Za jednu až dvě hodiny křídla
i tělo oschnou a motýl může odstartovat k prvnímu
letu. Pak už neroste a nesvléká se. Jediným smyslem
jeho života je rozmnožení, a tím zachování druhu.

Chraňme naše motýly

zahrádkách bychom měli místo jednotvárných trávníků
louky s květinami. Přehnané a nesprávné používání
chemických prostředků proti škůdcům vede nejen k
ničení škodlivého hmyzu, ale i jeho přirozených
nepřátel, chráněných lumčíků stejně jako divokých
včel, čmeláků, zlatooček, slunéček a motýlů. Také zde
můžeme pomáhat a podporovat úsilí společnosti a
ochranu přírody. Všechen létající hmyz je
nepostradatelný pro opylování květin. Každý rok je
třeba v naší zemi opýlit květy miliónů ovocných
stromů. Zatímco housenku běláska zelného na hlávce
kapusty považujeme za nezvaného hosta, motýl je
užitečný při opylování květů. Proti škůdcům můžeme
účinně a přirozeně bojovat tím, že na zahrádkách
umístíme budky pro zpěvné ptáky. Naši opeření přátelé
potřebují hmyz a zejména jeho housenky při krmení
mláďat. Z chráněných živočichů jsou netopýři ve své
výživě odkázáni na hmyz zcela a rejsci. ježci, ještěrky
a ropuchy zčásti.

Vědecké názvy motýlů
K přesnému označení a bezpečnému určení rostlin
či živočichů slouží jejich vědecké označení. Lidová
jména se často liší podle jednotlivých oblastí. Na
příklad batolcům se někde říká barvoměnky, jinde
duhovky. Tyto často krásné lidové názvy jsou však pro
biology nepotřebné. Proto vypracovali závazné české a
slovenské názvosloví, podle něhož mají aspoň zvlášť
důležité nebo nápadné druhy hmyzu obecně užívaná
jména. Pro vědecké účely se však užívá názvů
vycházejících z latiny či řečtiny. Tyto vědecké názvy
jsou pro všechny jazyky stejné. Píší a tisknou se vždy
latinkou. První jméno určuje rod, druhé druh. Na
příklad:

V naší vlasti žije asi 2700 různých druhů motýlů. V
posledních dvaceti letech však velkého hmyzu jako
motýlů, brouků a vážek bohužel neustále ubývá. Dnes
už je ohrožena existence poloviny všech motýlích
druhů. Proto jsou u nás dnes chráněni otakárek
fenyklový a ovocný, jasoň červenooký a dymnivkový a
pestrokřídlec podrašcový a na Slovensku ještě
hnědásek osikový. Připravuje se však nová vyhláška,
podle níž bude chráněných druhů mnohem víc.
Chráněné motýly a jejich vajíčka, housenky a larvy
nesmíme ničit a odstraňovat z přírody. Nedovolené
chytání motýlů do sítí musí definitivně patřit minulosti.
Sbírání motýlů pro vědecké účely přenechme
odborníkům. (Vědcům, kteří se zabývají hmyzem, se
říká entomologové.)
Hlavní příčinou ubývání motýlů je narušování jejich
životního prostředí-rašelinišť, mokřin, suchopárů,
ladem ležících polí a úhorů. Jak začalo ubývat rostlin
vyskytujících se v těchto oblastech, začal se současně
zmenšovat počet druhů hmyzu. Proti tomu můžeme
bojovat i my. Neničme taková životní prostředí motýlů,
jakými jsou malé nevyužité plochy zarostlé kopřivami
a býlím nebo okraje cest a polí lemované křovím. Na

České jméno
Babočka bodláková
rod
druh
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Vědecký název
Vanessa
cardui

Čeleď babočkovitých
Babočky jsou středně velcí až velcí, nádherně
zbarvení denní motýli. Tělo housenky zdobí rozvětvené
trny nebo bradavky. Ve dne larvy spí, pod ochranou
noci se pilně krmí. Zavěšené kukly bývají často
pokryté bizarními výrůstky, háčky a kovově lesklými
skvrnami.
Babočka bodláková (Vanessa cardui) Tento
známý tažný motýl je mimo Jižní Ameriku a polární
oblasti rozšířen po celé zeměkouli. Můžeš se s ním
setkat všude; vyhýbá se jen hustým lesům. Rozpětí
jeho křídel činí 45 až 60 milimetrů. V květnu k nám
babočky bodlákové přilétají jednotlivě či ve velkých
hejnech ze severní Afriky a jižní Evropy. V říjnu
většina mladých jedinců odlétá opět na jih a stráví tam
zimu. Housenky se od června do srpna živí rozmanitým
plevelem jako kopřivami, devětsilem a bodláky. U této
babočky můžeme na některých místech pozorovat
potěšitelné rozmnožování. Důvod spočívá v tom, že se
následkem nadměrného hnojení dusíkatými látkami
zvětšují plochy porostlé plevelem, a housenky tak mají
dostatek potravy.

Babočka admirál (Vanessa atalanta) Babočka
admirál přilétá do střední Evropy z jihu ve dvou vlnách
od května do října. Odlet motýlů vylíhnutých u nás
probíhá tak jako u babočky bodlákové až do podzimu.
Admirálové a babočky bodlákové, které zde zůstanou,
mohou přežít jen za velmi mírných zim anebo v místnostech, kde nemrzne. Rozpětí křídel: 50 až 65
milimetrů. Housenky nacházíme od června do září.
Díky bohaté nabídce jejich hlavní potravy, kopřiv a
bodláků, můžeme se s tímto krásným motýlem setkat
ještě dost často. Babočka admirál saje s oblibou
vytékající mízu stromů a mlsá také na přezrálém spadaném ovoci.
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Babočka osiková (Nymphalis antiopa) Překrásná
babočka osiková poletuje na krajích lesa, na pasekách,
v průsecích, nad vodními plochami a v parcích. Motýli
se objevují v červenci a přes zimu odpočívají.
Přezimující jedinci se probouzejí časně na jaře a slaví
svatbu. Stadium housenky trvá od června do července.
Černé housenky žijí pospolitě na břízách, osikách,
topolech, jívách a jilmech. Rozpětí křídel 55 až 75
milimetrů řadí babočku osikovou k našim největším
babočkám. Dnes je babočka osiková bohužel vzácná.
Pro svůj krásný vzhled - sametová, černohnědá křídla
se žlutými okraji - bývala žádaným sběratelským
objektem ješitných a nepoučitelných sběratelů.
Babočku osikovou se nám podaří zachovat, jen
budeme-li svědomitě využívat a dodržovat zákony na
ochranu přírody.

Babočka páví oko (Inachis io) Oblíbená babočka
páví oko žije v nížinách a parcích. Rozpětí křídel: 50 až
60 milimetrů. Tato babočka u nás létá ve dvou
pokoleních. První generace v červnu až červenci, druhá
v srpnu až květnu. Jedinci z druhé generace přezimují.
V dalším roce patří spolu s jinými denními motýly k
prvním poslům jara. Housenky: první generace v
květnu až červnu, druhá v červenci. Pospolitě žijící
housenky se vyskytují na kopřivách a vzácněji na
chmelu. Babočka páví oko je jedním z našich
nejběžnějších motýlů. Bohatý výskyt kopřiv zajišťuje
housenkám dostatek potravy. Motýl bývá často zimním
hostem na našich půdách, ve sklepích, stodolách,
chlévech a jiných nevytápěných prostorách. Raduj se z
jeho přítomnosti a pomoz mu, aby na jaře našel cestu
do volné přírody.
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Babočka jilmová (Nymphalis polychloros)
Babočka jilmová se s oblibou zdržuje u vody a na
zahradách, kde nachází přezrálá, hnijící jablka a
hrušky, jejichž sladkým šťávám nedokáže odolat.
Životními nároky se velmi podobá babočce osikové.
Rozpětí křídel: 50 až 55 milimetrů. Nová generace
vylétává v červenci a přezimuje na chráněných
místech. V březnu či dubnu se probouzí a hoduje na
kvetoucích jívách. Do května snese vajíčka a naplní tím
svůj život. Housenky se vylíhnou v květnu a do června
se živí listím vrb, topolů, jilmů a planých ovocných
stromů. Babočka jilmová patří dnes bohužel k vzácným
denním motýlům. Proto musíme ji i její housenku
chránit.

Babočka kopřivová (Aglais urticae) Podobá se
babočce jilmové, ale rozpětí jejích křídel činí jen 40 až
50 milimetrů. Přes změny probíhající v přírodě nachází
všude dobré podmínky k životu. Kopřiv, které jsou
potravou jejích housenek, roste všude dost. Hladové
housenky babočky kopřivové ožerou tento nepříjemný
plevel často až po stonek. Babočka kopřivová má
každý rok dvě pokolení: první v červnu a červenci,
druhé od srpna do příštího května. Motýli druhé
generace přezimují. Housenky se líhnou v květnu až
červnu, druhá generace v červenci až srpnu. Mnoho
baboček kopřivových přezimuje v prostorách, kde
nemrzne. Jelikož v tuto dobu potřebují tekutinu, postav
jim velmi plochou misku (víčko od zavařeniny) s
troškou vody! Když se tvoji milí zimní hosté budou na
jaře zoufale třepotat u oken, pusť je do volné přírody.
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Batolec duhový (Apatura iris) Batolec duhový se
mezi našimi denními motýly vyjímá jako létající
drahokam. Jeho nádherná křídla dosahují rozpětí 55 až
65 milimetrů. Vyskytuje se ve světlých, vlhkých
listnatých lesích, kde má dostatek potravy, a to jak v
nížinách, tak na horách. Je to vysloveně letní motýl
létající od června do srpna. V srpnu se vylíhnou
housenky, které se zakuklí v červnu příštího roku.
Studené roční období přežijí dobře zapředené na
pupenech a ve vidlicích větví. Housenky se živí listím
jívy, vrby ušaté a šedé, řidčeji také osiky. S batolcem
duhovým se dosud můžeš v jeho životním prostředí
setkat pravidelně. Sámečky lze pozorovat snadno. Drží
se při zemi a s oblibou pijí z kaluží na cestách.
Samičky poletují obvykle kolem korun stromů, kde
nejsou vidět. Tvarem i způsobem života se tomuto
motýlu podobá vzácný:

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)
Půvabný perleťovec stříbropásek má rozpětí křídel 55
až 65 milimetrů. Žije převážně v pahorkatinách, na
lesních loukách bohatých na bodláky, anebo na
pasekách, polomech a mýtinách. Létá od června do
září. Jeho housenky si pochutnávají hlavně na violkách
lesních, bahenních aj. a na maliní. Housenky se
vyskytují od září do června, jsou ochlupené, mají
černohnědý maskovací šat se žlutými proužky na
zádech a přezimují. V lesích, do nichž člověk příliš
nezasahuje, můžeš tohoto lesního motýla pozorovat
často. Za své jméno vděčí nápadnému stříbrnému
pásku na spodní straně obou zadních křídel. V
některých krajích se vyskytují samičky perleťovce
stříbropáska zbarvené šedočerně či zelenočerně.

Batolec červený (Apatura ilia) Rozpětí křídel: 50
až 60 milimetrů. Křídla samečků obou druhů na
slunečním světle nádherně září kovově modrofialovým
leskem.
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Čeleď okáčovitých
Okáči jsou převážné malí a středně velcí motýlci,
jejichž křídla mají obvykle po obou stranách kresbu ve
tvaru ok. Tyto nápadné skvrny daly pojmenování celé
čeledi. Holé či krátce ochlupené housenky
vřetenovitého tvaru jsou většinou světle hnědé,
nazelenalé nebo zelené a typicky podélně pruhované.
Ve dne spí a v noci se tím čileji živí na travinách.
Housenky často přezimují v půdě. Kuklí se - podle
jednotlivých druhů - zavěšené, na zemi nebo v půdě, v
zámotku nebo bez něj.

Okáč zední (Dira megera) Okáč zední má rozpětí
křídel od 37 do 55 milimetrů. Najdeme ho v teplých,
světlých travnatých lesích a na mýtinách. S oblibou
odpočívá na stromech a poražených kmenech. Létá v
červnu a červenci. Housenky se líhnou v srpnu,
přezimují a v květnu příštího roku vytvoří zavěšené
kukly. Živí se rozmanitými lesními travinami jako
lipnice, zblochany, ječmenem myším a kostřavou.

Okáč bojínkový (Melanargia galathea) Okáč
bojínkový má rozpětí křídel od 37 do 52 milimetrů.
Létá od června do srpna na lukách, úhorech, ve
slunných lesích s travnatými pasekami, na železničních
náspech a na stráních porostlých křovím. Zelené či
hnědé housenky se líhnou v září, přezimují na
travinách a zakuklují se v červnu. Živí se travinami
jako bojínkem, medyňkem, srnou laločnatou a
sveřepem. Okáč bojínkový neklade vajíčka na živné
rostliny jako většina ostatních denních motýlů, nýbrž
na půdu. Housenky si svou živnou rostlinu po vyli
hnutí vyhledají. Okáč bojínkový, který se k nám
rozšířil z jihu asi před sto lety, je jedním z našich
nejběžnějších denních motýlů.
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Čeleď běláskovitých
Bělásci patří k našim středně velkým denním
motýlům. Samečci a samičky mívají často odlišné
zbarvení. Jejich zelené či šedivé housenky mají
jednobarevný maskovací šat s jedním nebo několika
podélnými proužky. Kukly jsou vždy opásané.
Bělásek zelný (Pieris brassicae) Tento známý a
velmi rozšířený motýl se vyskytuje téměř všude
jednotlivě i v hejnech. Rozpětí křídel: 50 až 65
milimetrů. Bělásek zelný má během roku dvě, v
teplých létech také tři pokolení. První od dubna do
června, druhé od července do srpna, třetí od září do
října. Housenky: první generace v srpnu až říjnu, druhá
v červnu až červenci, třetí v září. Housenky se živí
brukvovitými rostlinami jako ředkev a hořčice a všemi
druhy brukve. Samička klade žlutá vajíčka v malých
hromádkách na spodní stranu listů. Housenky mohou
způsobit větší škody na zeleninových kulturách jen při
velkém přemnožení, k čemuž dochází zřídka. Totéž
platí i pro další velmi podobný a častý druh:

Bělásek řepový (Pireis rapae) Rozpětí křídel: 40 až
50 milimetrů. Zelené housenky žijí na řeřiše ladní a
rumní, na strmobýlu a všech druzích brukve. Také tito
motýli jsou užiteční při opylování.
Bělásek ovocný (Aporia crataegi) Bělásek ovocný
se dřív vyskytoval hojně v oblastech s bohatým
porostem dřevin. Rozpětí křídel: 50 až 65 milimetrů.
Létá od května do července. Dlouhé larvální období
trvá od srpna do června příštího roku. Housenky
přezimují mezi větvičkami pospolitě v jemně
upředených hnízdech. Živí se listím hlohu, trnky, břízy,
jeřábu, střemchy a ovocných stromů. Výskyt běláska
ovocného kolísá, ale v poslední době je stále vzácnější,
takže bychom ho měli také chránit.
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Žlufásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)
Citrónově žlutí samečci tohoto známého denního
motýla nám přinášejí radost jako časní a nápadní posli
jara v dosud holé přírodě. Rozpětí křídel: 50 až 55
milimetrů. Vyskytuje se v nížinách i ve středohoří, na
vřesovištích, ve světlých lesích a nivách. Motýli se
vylíhnou z opásaných kukel v červenci a po krátké
době upadnou do letního spánku. Na podzim se
probudí a znovu vylétnou. Potom přezimují na zemi v
suchém listí. Časně na jaře znovu procitnou a slaví
svatbu. Zelené housenky se líhnou v červnu a v
červenci. Jejich potravou je listí řeše tlaku počistivého
a skalního. Žluťáska řešetlákového můžeme v jeho
životním prostředí sledovat pravidelně. Zelenavě bílé
samičky jsou ohrožené, protože je lze snadno zaměnit
za samičky běláska. Žluťásek řešetlákový se dožívá
deseti měsíců, což je mezi našimi motýly nejvyšší stáří.

Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) Také
nádherný bělásek řeřichový je jako raný jarní motýl
ozdobou luk a polí, okrajů cest a lesů. Vyskytuje se v
dolinách nížin, v pahorkatinách a horách od západní
Evropy přes Asii až po Japonsko. Rozpětí křídel: 35 až
45 milimetrů. Létá od dubna do června. Housenky se
líhnou v červnu až červenci a přezimují jako opásané
kukly. Jsou zelené a mají na bocích podlouhlý bílý
pruh. Žijí na brukvovitých rostlinách, např. na řeřiše a
strmobýlu. Bělásek řeřichový je u nás stále vzácnější.
Příčiny vidí biologové v odvodňování jeho životního
prostředí, v hnojení a rozorávání luk a v přehnaném
používání prostředků na hubení hmyzu a plevele.
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Čeleď otakárkovitých
Otakárci jsou velcí a většinou krásně zbarvení denní
motýli. Jejich pestré housenky vysunují při vyrušení
masitou oranžově červenou vidlici na předním konci
těla. Vytvářejí opásané kukly anebo se kuklí v zámotku
na zemi. Všichni otakárci jsou jako vzácný klenot
našeho živočišného světa chráněni zákonem.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) ▼
Pohádkově krásný otakárek fenyklový se vyskytuje od
rovin až po hory na slunných lukách, na okrajích cest a
na úhorech. Jméno dostal podle toho, že jeho pestré
housenky žijí s oblibou na feny klu. Rozpětí křídel: 55
až 75 milimetrů. U nás vylétají z opásaných kukel dvě
pokolení otakárka fenyklového - první v dubnu až
červnu, druhé v červenci až srpnu. Housenky prvního
pokolení nacházíme v srpnu až září (jejich kukly
přezimují), housenky druhého pokolení v červnu. Živí
se rostlinami miříkovitými jako je mrkev, bedrník,
fenykl, kopr, kmín a petržel. Vlivem intenzivního
využívání půdy a přetvářením životního prostředí
otakárka fenyklového můžeme už dvacet let pozorovat,
že výskyt tohoto dříve tak hojného motýla je stále řidší.
Dnes patří tak jako ostatní otakárci k velmi vzácným

druhům a hrozí mu vyhynutí. Kdybys měl to štěstí a
našel jeho nápadné housenky na kulturních rostlinách
na zahrádce, pečlivě je ochraňuj, raduj se z nich a
dopřej jim jejich potravu. Otakárek fenyklový je u nás
chráněný.
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) ▼
Otakárek ovocný, podobný otakárku fenyklovému,
miluje teplé křovinaté vápencové stráně, okraje cest a
polí a zahrady. Rozpětí křídel: 50 až 70 milimetrů. V
létech bohatých na sluneční svit má dvě pokolení.
První generace vylétává v květnu až červnu, druhá v
červenci až srpnu. Housenky první generace nacházíme
v srpnu až září (jejich kukly přezimují), housenky
druhé generace v červnu až červenci. Housenky se živí
listím trnky, hlohu, jeřábu a ovocných stromů.
Vytvářejí opásanou kuklu často při zemi. Pro lepší
maskování je letní kukla zelená, naproti tomu zimní
kukla hnědá. Vyvalování keřů podél polí a cest
způsobilo, že také velmi vzácnému otakárku ovocnému
hrozí vyhynutí. Proto je u nás chráněný.
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Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) ▼
Jasoň dymnivkový žije v pahorkatinách a v horách na
nepřístupných stráních, na křovinatých mýtinách v
listnatých lesích a na vlhkých horských loukách.
Rozpětí křídel: 45 až 60 milimetrů. Motýli poletují od
května do července. Housenky se vyskytují od dubna
do května, nebo od srpna do příštího května. Přezimují
housenky nebo vajíčka. Housenky se živí výhradně
listy dymnivky. Kukla odpočívá pod kameny nebo
suchým listím. Přísně chráněnému jasoni
dymnivkovému dnes hrozí vyhynutí. Zachovat ho pro
budoucnost můžeme jen ochranou jeho životního
prostředí a zároveň umělým pěstováním jeho jediné
živné rostliny, dymnivky.

Jasoň červenooký (Parnassius apollo) ▼ Latinské
jméno tohoto nádherného motýla připomíná krásného
řeckého boha umění. Životním prostředím jasoně
červenookého jsou - zejména na vápencových půdách
na Slovensku - teplé kopce, skalnatá údolí, stráně a
horské louky. Rozpětí křídel: 65 až 75 milimetrů.
S jasoněm červenookým se setkáváme od června do
srpna, ale jen za slunečního svitu. Pomalu poletující
motýl s oblibou odpočívá na květech rozmanitých
bodláků. Housenky se objevují v dubnu až červnu. Je-li
málo slunce, mohou se vylíhnout teprve v srpnu a žijí
pak po přezimování až do června příštího roku. Podle
počasí přezimuje jasoň čevenooký jako housenka nebo
jako vajíčka s již zcela vyvinutými maličkými
housenkami. Potravu sametově černých a červených
housenek tvoří rozmanité rozchodníky jako rozchodník
bílý, rozchodnice růžová a netřesk střešní. Tlustá kukla
má modrý nádech a leží na půdě v zemním hnízdě. Z
pohledu na tohoto velmi vzácného motýla se můžeme
radovat jen ve slovenských horách. Nesvědomití
sběratelé a změny původního životního prostředí vedly
k tomu, že jasoň červenooký byl v Čechách vyhuben.
Pro vědu je tento motýl pozoruhodným pozůstatkem
geologického období třetihor. Dobu ledovou přežil
díky tomu, že se přestěhoval do klimaticky
výhodnějších oblastí.
- 12 -

Čeleď modráskovitých
Modrásci jsou malí až středně velcí denní motýli s
nápadnými pohlavními rozdíly: samečci jsou často
kovově modří, fialoví nebo červenozlatí, naproti tomu
základní barva samiček je obvykle hnědavá. Tělo
housenek je zavalité, vypadají spíš jako malí plži s
klenutým hřbetem a zploštělým břichem. Zakuklují se
v zemi nebo volně jako opásané kukly.
Modrásek obecný (Polyommatus icarus) Půvabný
modrásek obecný má křídla o rozpětí od 25 do 35
milimetrů. Je to náš nejběžnější modrásek. Celé léto ho
můžeme pozorovat jak v nížinách, tak na horách. Tuto
dlouhou dobu výskytu umožňují dvě pokolení: první
generace od května do června, druhá od července do
září. Housenky první generace nacházíme od září do
července (přezimují), housenky druhé generace od
června do července. Samička klade vajíčka na různé
motýlokvěté rostliny jako jetel, vojtěšku, jehlici a
kručinku barvířskou.

Ohniváček celíkový (Heodes virgaureae) Krásný
ohniváček celíkový má rozpětí křídel 27 až 32
milimetry. Poletuje od června do srpna na květinových
loukách, vřesovištích, podél cest, na náspech, na
krajích lesa, na pasekách a slatinách. Jeho vajíčka
přezimují. V dubnu se vylíhnou housenky, které se v
červnu zakuklí. Jídelníček housenek tvoří rdesnovité
rostliny jako šťovík kyselý a šťovík menší. Ohniváček
celíkový není rozšířený rovnoměrně. Často se u něj
vyskytují barevné odchylky. Na chování některých
modrásků je zajímavé, že přenocují ve větších
skupinách zavěšeni na rostlinách těsně vedle sebe
hlavou dolů.
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Čeleď přástevníkovitých
Přástevníci jsou malí až velcí, často nádherně
zbarvení motýli. Létají většinou v noci. Ve dne spí se
střechovitě složenými křídly na travinách, kmenech
stromů nebo domovních zdech. Hustě ochlupené
housenky se proměňují v larvy v zápředku propleteném
chlupy. Přezimují většinou jako housenky.
Přástevník medvědí (Arctia caja) Přástevník
medvědí je od července do srpna častou ozdobou
našich luk, okrajů cest, lesních mýtin a sadovitých
krajin. Rozpětí křídel: 45 až 65 milimetrů. Housenka je
na ochranu silně ochlupená. Vyvíjí se v září, potom
přezimuje a proměňuje se v červnu příštího roku. Po
zimním půstu má na jaře hlad jako vlk. Její jídelníček
tvoří rozmanité byliny jako hluchavka a pampeliška,
nebo dřeviny jako vřes, kručinka, trnka a maliník.
Když je vyrušena, spustí se ze své živné rostliny a stočí
se do chlupaté spirály. Kdybys ji tak našel na cestě,
pomoz jí opatrně z tohoto nebezpečného území.

Přástevník kostivalový (Panaxia dominula)
Nádherně zbarvený přástevník kostivalový je plachý
denní motýl, jehož rozpětí křídel činí 45 až 55
milimetrů. Obývá vlhké lesy, paseky zarostlé
kopřivami, bohatě porostlé břehy potoků. Létá od
června do července. Jeho housenky nacházejí vhodné
životní podmínky také na plevelu bujícím poblíž
vesnic. Živí se kopřivami, hluchavkami, pryskyřníkem
a jinými bylinami. Vyskytují se od srpna a po
přezimování do května příštího roku. Potom se zakuklí
u země v měkkém bělošedavém zámotku.
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Čeleď bourovcovitých
Bourovci jsou malí až velmi velcí, většinou v noci
létající motýli. Při odpočinku mají křídla přiložená
těsně k tělu. Ochlupené housenky se často kuklí v
zámotku. Podle druhu přezimují buď vajíčka, nebo
housenky, nebo kukly.
Bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia)
Základní zbarvení tohoto často se vyskytujícího
bourovce je měděné hnědé. Rozpětí křídel: 50 až 90
milimetrů. Létá od července do srpna večer a v noci v
zahradách, alejích, parcích, listnatých lesích, nad vřesovišti a silnicemi. Jeho velké hnědé housenky se
líhnou v září, přezimují a kuklí se v červnu příštího
roku. Každá kukla spočívá v tmavošedém měkkém a
hustém kokonu připevněném k vidlicím větví či v
puklině kůry. Housenky si pochutnávají na listech
vrby, trnky, lísky, řešetláku a ovocných stromů. V
zahradách, kde se používá prostředků na hubení
škůdců, můžeme bourovce ovocného pozorovat jen
zřídka.

Bourovec dubový (Lasiocampa quercus) Bourovec
dubový má rozpětí křídel od 45 do 75 milimetrů. Jeho
životním prostředím jsou dubové lesy, okraje lesů,
světlé smíšené lesy nebo rašeliniště. Létá od června do
srpna. Menší, tmavší sameček je aktivní ve dne a
vyhledává pískově zbarvenou samičku odpočívající v
trávě. Samička klade vajíčka na vřes, borůvky,
ostružiny, břízy a duby. Chlupaté housenky se líhnou v
září, přezimují a v květnu příštího roku jsou dorostlé. K
zakuklení se zapředou na zemi do soudkovitého
kokonu. Bourovce dubového najdeš v jeho životním
prostředí pravidelně, i když není příliš početný.
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Čeleď lišajovitých
Středně velcí až velmi velcí lišaji jsou velice rychlí
letci, jejichž nápadný vířivý let můžeš pozorovat za
soumraku či v noci, ve dne zřídka. Potravu přijímají
tak, že se v letu zastaví nad květem. V této poloze sají
dlouhým sosákem nektar. Jejich často velké a pestré
housenky mají vždy osm párů nohou. Některé druhy
mají na konci těla dlouhý růžek. Přezimují jako kukly v
zemní jeskyňce, vzácněji v zámotku na zemi.
Zubokřídlec páví oko (Smerinthus ocellatus)
Tento nádherný motýl létá celou noc až do rozednění
nad vlhkými lesy, na březích vod, v parcích a
zahradách. Rozpětí křídel: 70 až 80 milimetrů.
Setkáváme se s ním od května do července. Od
července do září se jeho zelené housenky živí listím
různých listnatých stromů. Jejich oblíbenými živnými
stromy jsou vrby a topoly, ale neopovrhnou ani
střemchou a trnkou. Při odpočinku se housenky
nehybně zavěšují za nohy na tenké větvičky.
Zubokřídlec páví oko se vyskytuje jak v nížinách, tak v
horách.

Lišaj smrtihlav (Acherontia atropos) Tento
nádherný, vzácný lišaj vděčí za své trochu hrůzostrašné
jméno podivné kresbě na hrudi. Tato kresba se při
letmém pohledu podobá umrlčí lebce. Lišaj smrtihlav
je obr mezi našimi motýly - rozpětí jeho křídel činí 80
až 130 milimetrů. Do našich krajů přilétá každý rok v
době od dubna do srpna z tropické Afriky přes Saharu
a Středozemní moře. Vajíčka klade na různé lilkovité
rostliny jako blín, durman a potměchuť, ale i brambor.
Housenky nacházíme od července do září. Jsou dlouhé
až 12 centimetrů a při vyrušení slyšitelně skřípou
kusadly. Na podzim si v zemi vyhrabou jeskyňku
velikosti slepičího vejce. Přežijí však jen na místech,
kde nemrzne. Lišaj smrtihlav má pozoruhodnou
schopnost vydávat dobře slyšitelné pištivé zvuky.
Vznikají tak, že motýl nasaje vzduch do vzdušnic a
zase ho vypustí.
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Lišaj borový (Hyloicus pinastri) Lišaj borový,
zbarvený jako stromová kůra, má rozpětí křídel od 65
do 80 milimetrů. V rovinatých krajích se s ním setkáme
často ve slunných, suchých, písčitých borových lesích.
V horách nepřekračuje hranici smrkového lesa. Létá v
květnu až srpnu večer a v noci, kdy saje nektar z květů.
Zvlášť oblíbenými shromaždišti lišaje borového jsou
proto kvetoucí lípy. Den prospí na kmenech
jehličnatých stromů. Díky maskovacímu šatu je na
tomto pozadí téměř neviditelný. Housenky nacházíme
od července do září. Samičky lišaje borového kladou
vajíčka často hromadně na jehličí borovic, vzácněji na
smrky a modříny, nikdy však na jedle. Housenky se
živí od července do září v korunách jehličnatých
stromů. Jelikož se nevyskytují ve velkém množství,
není lišaj borový lesním škůdcem. Pro ptáky jsou jeho
housenky důležitou potravou, na kterou je borový les
chudý. Zimu stráví kukly v mechu nebo v jehličí u paty
stromů. V chladnějších oblastech a ve vyšších
polohách trvá stadium kukly často dvě zimy.

Lišaj vrbkový (Peilephila elpenor) Růžový lišaj
vrbkový patří k našim nejkrásnějším lišajům. Rozpětí
křídel: 45 až 65 milimetrů. Vyskytuje se u nás od rovin
až po středohoří a je hojně rozšířený. Létá za soumraku
od května do července. Jeho housenky nacházíme od
června do srpna. Jsou zelené či hnědé a na přední části
těla ozdobené dvěma páry skvrn v podobě ok. Na
zadečku mají krátký růžek. Jsou aktivní v noci a živí se
především různými druhy vrbovek a svízelů. Kukla
odpočívá v zimě ve volném zámotku mezi listy a
zbytky rostlin na zemi. Lišaj vrbkový se často
zaměňuje s velmi podobným lišajem kyprejovým,
jehož rozpětí křídel však činí jen 40 až 45 milimetrů.
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Lišaj šeříkový (Sphinx ligustri) Hojně rozšířený
lišaj šeříkový miluje listnaté lesy s bohatým podrostem
a slunné stráně zarostlé křovím. Dobré životní
podmínky mu skýtají také parky v našich
velkoměstech. Rozpětí jeho křídel činí 90 až 120 milimetrů. Létá od začátku května až do července za
soumraku a v noci a dlouhým sosákem saje nektar z
květů okrasných keřů, především šeříků. Housenky žijí
od srpna do září na ptačím zobu, šeříku, pámelníku,
brslenu, jasanu a dalších dřevinách. Zelené housenky
se sedmi bílými a sedmi fialovými šikmými proužky
vypadají, jako by se chystaly na maškarní bál. V klidu,
ale i při ohrožení zaujímají podivný postoj se strnule
vzpřímenou přední částí těla. V tomto postavení se
housenka podobá staroegyptské bájné bytosti, slavné
sfinze. Odtud také pochází její latinské jméno. Na
podzim zaleze housenka do země a zakuklí se.
Podobný druh - lišaj svlačcový (Herse convonvuli) k
nám přilétá z jižní Evropy od května do června. Jeho
housenky žijí na svlačci rolním.

Lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae) Kdysi častý a
velmi rozšířený lišaj pryšcový se stal vzácný, když
zmizely vyschlé úhory a s nimi také jeho živné
rostliny. Tento teplomilný motýl špatně snáší léta
chudá na sluneční svit. Rozpětí křídel: 55 až 75 milimetrů. Od května do srpna létá tento hezký lišaj velmi
hbitě za soumraku a v noci při hledání nektaru. Jméno
dostal podle živných rostlin svých housenek - různých
druhů jedovatých pryšců. Housenky, které mají na
zadečku nápadný zpola červený a zpola černý růžek, se
jimi živí od července do září. Zimu tráví kukly v zemi.
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Čeleď můrovitých
Můry, které mají přes 25 000 druhů, jsou největší
motýlí čeledí. Jsou to většinou středně velcí až velmi
velcí motýli létající v noci a za soumraku. V klidové
poloze přední křídla zbarvená jako stromová kůra
zakrývají často barevná zadní křídla a působí jako
maskovací šat. Housenky mají osm párů nohou a jsou
holé či slabě ochlupené. Kuklí se na zemi nebo v zemi,
na rostlinách nebo v rostlinách, holé nebo v zápředku.
Přezimují jako kukly nebo vajíčka, vzácněji jako
motýli.

Stužkonoska olšová (Catocala nupta) Nádherná
stužkonoska olšová je naší nejhojnější stužkonoskou.
Rozpětí křídel: 65 až 75 milimetrů. Poletuje od
července do října na březích řek, v lužních lesích,
lučinatých údolích, parcích, alejích a zahradách.
Vajíčka přečkávají zimu a housenky se z nich líhnou
od května do června. Živí se listím vrb a topolů.
Stužkonoska olšová se vyskytuje v různých formách:
Zadní křídla může mít žlutočerná a červený a černý
pásek na zadních křídlech může mít různý tvar.
Podobné druhy: stužkonoska topolová, dubová,
úzkopásá. Některé druhy jsou dnes vzácné.

Blýskavka černopásá (Mormo maura) Blýskavka
černopásá má rozpětí křídel od 55 do 65 milimetrů.
Vyskytuje se především na březích potoků, rybníků a
jezer, ale také na vlhkých loukách, rašeliništích a
lužních nivách. Létá od července do srpna. Housenky
se líhnou v srpnu, přezimují a v květnu příštího roku se
zakuklí. Živí se pampeliškami, hluchavkami, šťovíkem,
ale také listím olší, vrb a lísek. Ve vlhkých oblastech se
tento noční motýl vyskytuje poměrně hojně.
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Stužkonoska modrá (Catocala fraxini)
Stužkonoska modrá s křídly o rozpětí 75 až 95
milimetrů je naší největší můrou. Za své jméno vděčí
širokému modrému pásku na tmavých zadních
křídlech. Tato působivá můra se vyskytuje na
některých místech dosti hojně na okrajích listnatých
lesů, v lužních lesích, v zalesněných údolích, na
březích vod, v parcích, alejích a zahradách. Létá od
konce července do poloviny října. Z vajíček, která
přečkávají zimu, se v květnu vylíhnou housenky. Jsou
světlé a na zádech mají nápadnou modročernou skvrnu.
Do konce svého života, do konce června, dosáhnou
úctyhodné délky 80 až 90 milimetrů. Kuklí se na zemi
a zapředou se v odumřelém listí do volného zámotku.
Asi po čtyřech týdnech opustí hotový motýl
poprášenou kuklu. Také tato stužkonoska se v závislosti na svém životním prostředí vyskytuje ve
světlejších a tmavších formách.

Osenice šťovíková (Noctua pronuba) Osenice
šťovíková má na nápadně žlutých zadních křídlech
černou pásku. Rozpětí křídel: 45 až 55 milimetrů. Také
u tohoto druhu dochází k odchylkám ve zbarvení
předních křídel. Samičky je mají vždy světlejší než
samečci. Osenice šťovíková se vyskytuje ve všech
krajinných útvarech, s oblibou v zahradách a parcích.
Létá dlouho -od konce května do konce září. Přes den
spí často v tmavých domovních zákoutích. Housenky,
které nacházíme od srpna, přezimují a kuklí se v
květnu. Pokud jde o potravu, nejsou holé, zemitě
zbarvené housenky vybíravé. Živí se v noci na travinách a plevelech. Zakuklují se v malé zemní dutině.
Když na hnědou larvu narazíme při přerývání
zahrádky, měli bychom ji zase přikrýt zemí a nechat
odpočívat.
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Čeleď píďalkovitých
Tito malí až středně velcí motýli jsou za soumraku
nápadní podivně třepotavým letem. Ve dne píďalkovití
spí s ploše rozprostřenými křídly. Holé housenky se
pohybují zvláštním způsobem. Jelikož mají zakrnělé
panožky, lezou tak, že tělo krčí a natahují. Vypadá to,
jako by dělaly kočičí hřbet. Když jsou vyrušeny, spustí
se na hedvábném vláknu k zemi. Zakuklují se převážně
v lehkém zápředku na zemi či v zemi, vzácněji jako
opásané kukly.
Píďalka zelenopláštník (Geometru papilionaria)
Píďalka zelenopláštník, jejíž křídla mají rozpětí 40 až
50 milimetrů, patří k velkým píďalkám. Její zelený
maskovací šat jí ve dne skýtá na listech stromů
výbornou ochranu před zobáky hladových ptáků. Od
června do srpna létá v noci v březových hájích, na
mokřinatých loukách, na okrajích lesů a remízků a v
parcích.
Housenky se líhnou v srpnu, přezimují a v červnu
příštího roku skončí její larvální vývoj zakuklením.
Živí se listím bříz, jív, olší, lísek, lip a buků. Píďalka
zelenopláštník se na některých místech vyskytuje
hojně. Známe také její bílou a žlutou formu.

Píďalka angreštová (Abraxas grossulariata) Dnes
velmi vzácná píďalka angreštová byla ještě před
několika desetiletími hubena jako škůdce, ačkoli ke
škodám na keřích angreštu a malin, způsobených jejími
housenkami, docházelo jen při hromadném
přemnožení. Rozpětí křídel: 35 až 40 milimetrů.
Vyskytuje se od června do srpna v mokrých lesích,
nivách, parcích a zahradách. Housenky nacházíme od
srpna. Živí se listím dřevin jako trnka, střemcha,
brslen, líska a vrba. Kuklí se mezi větvičkami živných
stromů a keřů ve volném zámotku. Píďalku
angreštovou musíme dnes pokud možno chránit. Bylo
by smutné, kdybychom si tohoto krásného motýla
mohli jednoho dne prohlížet jako vymřelý živočišný
druh jen v muzejních sbírkách.
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Drsnokřídlec březový (Biston betularius)
Drsnokřídlec březový odpočívá přes den na kůře bříz a
jiných listnatých stromů. Díky ochrannému zbarvení se
téměř neodlišuje od stromové kůry. Zajímavá je jeho
barevná přizpůsobivost v průmyslových oblastech, kde
vznikla forma s tmavými, často černými křídly.
Biologové to považují za projev přizpůsobení ke
špinavé průmyslové krajině, kde by původní světlá
forma nepřežila, protože by byla snadno viditelnou
kořistí ptáků. Drsnokřídlec březový má rozpětí křídel
35 až 60 milimetrů. Vyskytuje se ve světlých lesích, na
vřesovištích, nivách, na krajích silnic, v zahradách a
parcích. Létá od května do července. Housenky
nacházíme od července do října. Na jejich jídelníčku
jsou listy břízy, jívy, dubu, jasanu, topolu, jilmu,
jeřábu, řešetláku a trnky. Kukla přezimuje v řídkém
zámotku na zemi. Drsnokřídlece březového najdeme v
listnatých lesích po celé Evropě. Velmi podobný a
příbuzný drsnokřídlec lipový (dubinový) (Biston
stratarius) má v naší kulturní a průmyslové krajině
rovněž sklon k černému zbarvení křídel.

Píďalka žlutá (Opisthograptis luteolata). Jméno
této nezaměnitelné píďalky bylo zvoleno výstižně. Její
sírově žlutá křídla mají rozpětí 32 až 37 milimetrů.
Můžeme se s ní hojně setkat v nížinách, na
vřesovištích, na křovinatých stráních, ve světlých
lesích a na mýtinách. Ve městech se dobře přizpůsobila
životním podmínkám v parcích a zahradách. Létá od
dubna do července. Housenky se vyskytují od dubna do
července, jsou zelené, anebo mají barvu stromové kůry
a živí se listím hlohu, trnky, zimolezu, jeřábu, lísky,
vrby a jiných dřevin. Kukla přezimuje v tle jícím listí.
Ve velmi slunečných létech může mít píďalka žlutá dvě
pokolení.
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Čeleď drvopleňovitých
Drvopleni jsou středně velcí až velmi velcí motýli,
kteří mají dosud prapůvodní tělesné znaky, např.
chybějící nebo zakrnělý sosák. Jejich holé, hladké
housenky mají silná kusadla. Žijí několik let ve dřevě
stromů nebo v rákosí. Zakuklují se ve vyhlodané
chodbičce v živné rostlině nebo v zámotku na zemi.

Čeleď martináčovitých

Drvopleň obecný (Cossus cossus). Drvopleň
obecný je pomalý motýl s tlustým tělem a křídly o
rozpětí 65 až 80 milimetrů. Od května do září
těžkopádně létá v noci v terénu porostlém stromy. Od
června do srpna kladou samičky hromádky vajíček do
rozpraskané kůry listnatých stromů. Mladé larvy žijí
pod kůrou, později si vyhlodávají chodby do dřeva. Po
dvoj- až čtyřnásobném přezimování může
červenohnědá housenka dosáhnout délky až 10
centimetrů. Před zakuklením si často vyhlodá ve
stromě komůrku, v níž si z rozžvýkaných třísek a
přediva vytvoří zámotek. Přítomnost housenek
prozrazuje zvláštní octový zápach a červená drť na
kmeni stromu.

Martináček borový (Eudia pavonia). Martináček
borový, jehož výskyt je rok od roku nepravidelný, létá
od dubna do května nad vřesovými lesy, mýtinami a
lesními cestami. Sameček a samička mají různé
zbarvení. Rozpětí křídel: 40 až 60 milimetrů. Menší
samečci vyhledávají za slunečního svitu samičky, které
přes den spí. Housenky se objevují od května do
července. Živí se listím vrb, bříz, trnek vřesu a
ostružin. Přezimují jako kukly v kokonu hruškovitého
tvaru.

Martináči jsou střední až velcí, nádherně zbarvení
noční motýli, kteří mají na křídlech skvrny podobné
okům. Jejich tlusté válcovité housenky se zakuklují v
hruškovitém hedvábném kokonu na stromech nebo ve
volném zámotku na zemi.
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Moje sklenice s housenkami
Zázrak metamorfózy můžeš pozorovat, když si založíš sklenici s housenkami. Hodí se k tomu nejlépe velké
bezbarvé sklenice s širokým hrdlem. Otvor přikryješ kouskem silonové záclony nebo gázy, kterou přidržíš
gumičkou. Na akvária nasadíš rám potažený tímtéž materiálem.
Na dno sklenice polož vrstvu čistého novinového papíru, který musíš při každodenním čištění vyměňovat. Z
důvodů ochrany přírody vlož do sklenice jen několik housenek snadno dostupného běláska zelného.
Housenek,které jsou citlivé na tlak. se nedotýkej, ale přenes je i s odříznutou živnou rostlinou. Z kapusty ji můžeš
do krabičky smést jemným štětcem. Pro život housenky je důležité, abys jí denně vyměňoval potravu.
Z různých druhů brukvovitých rostlin jí můžeš na zkoušku nabídnout také ředkev a hořčici rolní.
K zakuklení potřebují tyto housenky pevnou svislou podložku, k níž by mohly připevnit své opásané kukly.
Proto jim postav do sklenice několik větviček či kousků kůry. Tvoje práce vyvrcholí tím, že z kukly vyklouzne
motýl, kterého pustíš do přírody. O svém pozorování si veď deník.
Vysvětlení značek a zkratek
▼ chráněný druh
♀ samička
♂ sameček
RK - rozpětí křídel
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