
 

 mají 2 páry křídel pokrytých barevnými šupinkami 

 sací ústní ústrojí se spirálovitě zahnutým sosákem 

 dospělci sají nektar z květů 

 larvy = HOUSENKY – živí se částmi rostlin nebo organickými zbytky, před 

zakuklením se několikrát svlékají 

 dělíme je na denní a noční 

 

Denní motýli 

bělásek zelný – larvy se živí listovou zeleninou (salát, špenát, zelí, kapusta) 

 

modrásek jetelový – sameček má modrá křídla, samička hnědá, dospělci se živí nektarem 

z květů bobovitých rostlin (jetel), larvy se vyvíjí v mraveništi  

 

babočka paví oko – housenky jsou černé a ožírají listy kopřiv a chmelu 

babočka kopřivová – housenky jí listy kopřiv 

 neodlétají do teplých krajin, přečkávají zimu v jeskyních 

babočka admirál – odlétá do teplých krajin, přilétá na jaře od Alp, u nás se vyvine 1 

generace, která pak odlétne 

babočka osiková – má žluté okraje křídel, housenky se živí listy topolů, osik, vrb a bříz 

babočka bílé C – má na spodu křídel bílou skvrnu ve tvaru písmene C  

 

okáč bojínkový 

okáč zední  

 menší motýli, hnědooranžové larvy, na 1.páru křídel mají kresbu ve tvaru ok, housenky 

se živí listy trav 

 

otakárek fenyklový – náš nejkrásnější motýl, housenky se živí listy kmínu, mrkve a fenyklu 

 

otakárek ovocný – housenky ožírají listy ovocných stromů a trnky 

 

vřetenuška obecná – malý motýlek s červenozelenými křídli, létá nízko nad zemí, při 

vyrušení upadá do nehybnosti 

 

Noční motýli 

lišaj smrtihlav – přilétá k nám na konci června a jeho housenky se vyvíjí na bramborové nati 

 

bekyně mniška – je škůdce jehličnatých stromů, protože její larvy ožírají jehlice borovic a 

smrků, těmito housenkami se živí střevlíci, krajníci a kukačky, dospělci mají ochranné 

zbarvení  splývají s kůrou stromů 

 

mol šatní – malý motýlek, škůdce tkanin a kožešin 

 

bourec morušový – dospělci se živí listy moruše a housenky se při zakuklení omotávají 

hedvábným vláknem  hedvábí 

 

zavíječ paprikový – živí se suchými plody (paprika, jablko) 

 

obaleč jablečný – způsobuje ,,červovitost“ jablek 

MOTÝLI 


