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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice 20. máj 2015 

 Najnavštevovanejšia výstava „Motýle exotických trópov“ začína  

V piatok, 22.mája 2015 začne v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach ôsmy ročník 
jedinečnej motýlej šou. Výstava pod názvom Motýle exotických trópov potrvá do 30. júna 
2015 a bude sprístupnená pre návštevníkov denne v čase od 9:00 do 17:00 v tropickom 
skleníku Viktória. Počas trvania výstavy budú môcť návštevníci vidieť liahnuť sa a lietať 
približne 3000 jedincov zo 100 druhov motýľov.  

 

„Predstavované druhy motýľov pochádzajú z tropických oblastí Ameriky, Ázie, 
Austrálie a Afriky. Kukly sú nakúpené z chovateľskej farmy vo Veľkej Británii a budú 
dovezené v niekoľkých termínoch, aby počas výstavy návštevníci mohli vidieť čo 
najviac rôznych druhov. Návštevník bude mať zážitok nielen z pestrofarebných 
lietajúcich motýľov, ale aj z kukiel a bezprostredného zrodu motýľa,“ hovorí riaditeľ 
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. Zaujímavosťou 
je, že v tomto roku je dohodnutá aj dodávka kukiel od iného chovateľa motýľov a s tým sa 
spája perspektíva spestrenia sortimentu prezentovaných druhov. 

Novinkou tohtoročnej výstavy budú špeciálne pripravené liahne. „Nové liahne 
nám umožnia oproti minulosti skvalitniť liahnutie motýľov a zabezpečiť zdravšie 
a silnejšie jedince aj v prípade ochladenia. To sa presvedčivo prejavilo 
už v prípravnom období. Motýle sa veľmi úspešne liahnu už týždeň pred oficiálnym 
otvorením pre verejnosť, aby bolo možné od prvého dňa ponúknuť pekný zážitok 
našim návštevníkom“, vysvetľuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci oddelenia 
dekoratívnej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.  

Oproti minulým rokom sa návštevníci môžu tešiť aj na kukly niektorých  nových 
zaujímavých motýľov. K takým patrí napr. mohutný a pestro sfarbený Caligo atreus s 
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rozpätím krídel až 16 cm, v prírode rozšírený od Mexika po Peru, kde sa jeho húsenice 
často živia listami banánovníkov.  

  
„Zvláštnosťou sú aj druhy s priesvitnými krídlami, ako je napr. Greta oto. 

Okrem obľúbeného motýľa Morpho peleides by mali návštevníci vidieť aj ďalších 
zástupcov tohto rodu s typickými žiarivými modrými krídlami s kovovým odleskom. 
Bude to napr. veľký druh Morpho amathonte, ktorý má vynikajúce letové schopnosti 
a dokáže unikať aj vtákom špecializujúcim sa na chytanie motýľov v jeho domovine v 
Kostarike, Paname, Kolumbii a Venezuele“, vysvetľuje Ing. Martin Suvák, PhD., 
fytopatológ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a dodáva, že k pozoruhodným 
americkým druhom patrí aj Dynastor darius, ktorý sa pred predátormi chráni ešte pred 
vyliahnutím tým, že využíva presvedčivé mimikry. Jeho kukla totiž veľmi dobre 
napodobňuje hlavu hada tvarom, sfarbením aj štruktúrou povrchu imitujúcim šupiny 
hadej kože.  

Okrem živých motýľov budú môcť návštevníci vidieť aj prezentáciu 
preparovaných motýľov a zúčastniť sa fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu exotického 
motýľa zhotovenú počas tohtoročnej výstavy. „Veríme, že motýlia šou bude aj tento rok 
najnavštevovanejšou výstavou Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a návštevníci si 
odnesú zaujímavé informácie a príjemné zážitky“, konštatuje doc. RNDr. Sergej 
Mochnacký, CSc. a pozýva aj do ostatných sprístupnených expozícií botanickej záhrady.  

KONTAKTY: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
Mánesova 23, 043 52  Košice 
tel.:055/ 234 16 67 (vrátnica), 055/ 234 16 76 (sekretariát) 
e-mail: botgard@upjs.sk 
www.bz.upjs.sk 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie alebo dohodnutie návštevy BZ za účelom spracovania 
materiálov kontaktujte RNDr. Andreu Fridmanovú, PhD. (tel: 055/234 1672, mob: 0917 137 463, 
e- mail: andrea.fridmanova@upjs.sk) 
 

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 
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