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Nočních motýlů žije na našem území přes
3 000 druhů. Většinu však tvoří takzvaní motýli drobní (často obecně označovaní jako
„moli“), kteří pro svoji nenápadnost zůstávají
většině návštěvníků přírody skryti. O něco více
jsou v povědomí veřejnosti zakotveni takzvaní
velcí noční motýli (lidově též „můry“), kterých je u nás necelých 1 100 druhů. Ale i setkání
s nimi je vzhledem k jejich nočnímu způsobu
života spíše náhodnou událostí, pokud je přímo nelákáme na různé typy světelných zdrojů,
kterými jsou přitahováni. I přes jejich výrazný
početní úbytek, zaznamenaný v posledních
několika desetiletích, je lze tímto způsobem
stále přilákat a pozorovat jejich rozmanitá přizpůsobení nočnímu životu.

Lidové označení „mol“ se často používá pro
většinu zástupců tzv. drobných motýlů, bez
ohledu na to, do jaké jejich skupiny patří. Praví
moli (tj. zástupci čeledi molovitých) jsou jenom jednou z mnoha čeledí drobných motýlů.
Z dalších lze jmenovat např. vzpřímenky, předivky, skvrnušky, trávníčky, pouzdrovníčky,
makadlovky, obaleče, zavíječe nebo travaříky.
Stejně tak čeleď můrovitých je pouze jednou
z řady skupin velkých nočních motýlů, ale jako
„můru“ lidé často označují např. i lišaje, bourovce, hřbetozubce, přástevníka nebo zástupce
dalších čeledí.

lišaj svlačcový

mapování nočních motýlů
pomocí světelného lapače

Víte, že...
... řada druhů nočních motýlů má nedostatečně
vyvinuté ústní ústrojí (sosák) a dospělci vůbec
nepřijímají potravu? Na jejich většinou krátký
život jim postačují energetické zásoby, které
během vývoje nahromadili ve stádiu housenky.
... různé skupiny nočních motýlů jsou často aktivní
pouze v určitou část noci a jsou lákány pouze
určitými zdroji světla. Některé druhy dokonce
nelze na světlo přilákat vůbec.
... samičky některých druhů (zejména z čeledi píďalkovitých) mají nedostatečně vyvinutá křídla
a často vůbec nepřipomínají motýly. Tyto druhy
žijí většinou velmi brzy zjara nebo naopak pozdě
na podzim, aby se vyhnuli svým hlavním potenciálním predátorům – netopýrům, kteří tou
dobu ještě často bývají ukryti v zimovištích.
Bezkřídlá samička v těchto ročních obdobích
lépe odolává náhlým výkyvům počasí, např. silným větrům, než by tomu bylo u samičky okřídlené.

mol ozdobný

