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Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí–čtvrtek 14:00–18:00 
sobota 10:00–18:00 
neděle 13:00–18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

          Muzeum Říčany           Muzeum Říčany 

MOTÝLI! neděle 12. května 2019 
14:00–17:00
DCG Muzea Říčany MOJE ZÁŽITKY

S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

hnědásek jitrocelový



Motýli v ohrožení
Přibližně desetina z našich 160 druhů denních motýlů 
je v současné době vedena jako vymizelá. Hlavními 
příčinami dramatického úbytku denních motýlů 
(a hmyzu obecně) ze středoevropské krajiny jsou 
provozování intenzivního zemědělství a lesnictví, 
související změny ve struktuře krajiny, používání 
chemikálií, překotný nárůst automobilismu a zřejmě 
i fenomény jako elektromagnetický smog a další.
Jako organismy, které citlivě reagují na nejrůznější 
změny svého prostředí, jsou denní motýli (vedle 
např. zpěvných ptáků, pavouků a střevlíkovitých 
brouků) používáni jako takzvané bioindikátory, které 
svým výskytem (či naopak nepřítomností) mohou 
o konkrétním území mnohé vypovídat. 

Víte, že...                                                                                                                                           
 ... i vy můžete přispět k lepší budoucnosti motýlů 
v naší krajině? Například tím, že na své zahrádce 
nebudete udržovat velkoplošný „golfový“ trávník 
s několika okrasnými keříky, ale třeba její část 
vyhradíte pro bohatě kvetoucí rostliny, další část 
ponecháte neposečenou, a budete podporovat 
přirozenou skladbu vegetace (včetně např. místních 
odrůd ovocných dřevin atd.).
Díky dlouhodobému mapování denních motýlů, 
které má u nás velkou tradici, poměrně dobře víme, 
jaké druhy motýlů se v daných regionech vyskytovaly 
dříve a jaké se tam vyskytují nyní. Bilance je to 
většinou neradostná, výrazný úbytek a ochuzování 
motýlí fauny je stále silnější jak na úrovni zastoupení 
druhů, tak i na úrovni početnosti v rámci jednotlivých 
druhů. Označit dnes určitý druh motýla jako „hojný“ 
či dokonce „běžný“ se stává téměř nadsázkou.  

Co můžete 
udělat pro motýly:

•  Podporujte pastvu  – pořiďte si vlastní ovce nebo 
podpořte místní chovatele.

•  Poraďte majitelům lesa (soukromým vlastníkům 
i obcím), že zachováním světlých listnatých lesů mohou 
motýly zachránit před vymřením.

•  Starejte se o vlhké louky  – připojte se k Ekocentru 
Říčany při kosení louky u Vojkova. 

Jak přilákat 
motýly na zahradu:

•  Pěstujte záměrně živné rostliny housenek – jetel, 
štírovník nebo čičorku pro modrásky a vřetenušky, 
kopřivy na slunných místech pro babočky nebo 
mrkvovité rostliny pro otakárka.

• Zasaďte si „motýlí keř“ komuli Davidovu.
•  Pěstujte kvetoucí rostliny, které budou od jara do 

podzimu poskytovat motýlům nektar.
•  Ponechávejte nekosené pruhy trávníku s kvetoucími 

i odkvetlými lučními rostlinami.

larva babočky kopřivové

otakárek fenyklový

vřetenuška obecná

žluťásek řešetlákový

larva otakárka fenyklového


