
 

Příloha: Výstava exotických motýlů v Botanické zahradě hl. m. Prahy 

 

Migrace motýlů 

Letošní, v pořadí sedmnáctá, výstava se zaměřila na zajímavý aspekt života některých druhů 
motýlů, a to na jejich pravidelné migrace. Některé druhy prožijí celý život na jednom místě, 
jiné ale dokážou uletět i tisíce kilometrů. „Motýli si musí během letu na velké vzdálenosti 
poradit sami. Na rozdíl od ptáků s sebou při tahu většinou nemají nikoho zkušeného, kdo už 
cestu absolvoval. Migrují totiž jen jednou za život. Potomci motýlů, kteří už na místě určení 
byli, si informace nezbytné pro cestování nesou zapsané v genech,“ říká Eva Smržová, 
kurátorka výstavy motýlů ve skleníku Fata Morgana. 

Mnoho druhů motýlů, kteří přezimují v tropech či subtropech, se na léto stěhuje do oblastí v 
mírném pásmu. Letní teploty jsou příhodné pro kladení vajíček a housenky získávají 
vyhovující prostor s bohatými zdroji potravy. S ochlazením se motýli navracejí zpět. 
„Všeobecně známá je migrace monarchů stěhovavých z Mexika do USA a Kanady. Méně už 
pak to, že existují druhy motýlů, kteří se stěhují na vegetační sezonu do České republiky. V 
příznivých letech sem přiletí spousta baboček bodlákových až z daleké Afriky a baboček 
admirálů z okolí Středozemního moře,“ dodává Eva Smržová. Migraci motýlů jsou věnovány 
také panely, na nichž zobrazené mapy napoví, odkud, a kam se jednotlivé druhy přesouvají, 
co je k cestování vede a mnoho dalších zajímavostí.  

 

Příchod ke skleníku Fata Morgana  

V areálu přilehlém ke skleníku Fata Morgana v nejbližší době odstartují stavební práce, které 
tuto část zahrady zásadním způsobem změní. Vznikne zde nová budova s pokladnami a 
restaurací, v letním období si tu návštěvníci odpočinou na stinné terase. Ke skleníku v 
budoucnu budou moci vystoupat systémem schodišť a teras s vodními prvky a kvetoucími 
rostlinami. „Z důvodu stavby se mění cesta ke skleníku Fata Morgana. Prosíme proto 
návštěvníky, aby věnovali pozornost značení. Ke skleníku se nově přichází ulicí Jiřího Jandy 
a následně stezkou podél areálu zázemí. Značení je dovede až k brance, kterou se dostanou 
na přístupovou cestu ke skleníku Fata Morgana,“ upozorňuje Václav Jůzko, vedoucí 
stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy. Přístup ke skleníku je možný i z 
úvozové cesty vedoucí od sídliště Bohnice.  

 

Prosba pořadatele 

Botanická zahrada hl. m. Prahy prosí návštěvníky výstavy, aby na motýly nesahali, mají totiž 
na křídlech mikroskopické šupinky, které jim dotykem setřete. Motýl bez nich nedokáže létat 
a následně předčasně umírá. Buďte, prosím, ohleduplní k vystaveným živým tvorům. 
Děkujeme.  

 

Výstavu lze navštívit denně mimo pondělí od 9.00 do 19.00 hodin až do 26. května. 

 


