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Aneta Langerová zahájila výstavu tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana
Do skleníku Fata Morgana v trojské botanické zahradě přišla zahájit výstavu tropických motýlů
zpěvačka Aneta Langerová. Exotické pestrobarevné krasavce vypustila z jejich líhnišť.
„Je to nádherný pocit držet na rukou motýla a vypustit ho do života. Mám velmi blízko k přírodě a ráda
poodhaluji její tajemství. Kouzlo proměny kukly v motýla mě vždy fascinovalo. Mám radost, že jsem
mohla být u toho. Výstavu motýlů v tropickém skleníku Fata Morgana si určitě nenechejte ujít,“ řekla
Aneta Langerová.
Do botanické zahrady zatím dorazily kukly asi 45 druhů tropických otakárků, baboček, bělásků a
martináčů. „Přesný počet nelze říci, protože kukly otakárků dostáváme ve směsi druhů a kukly
některých druhů si jsou velmi podobné, tak musíme čekat, až se vyklubou motýli a pak je můžeme určit.
Celkem je objednáno 4 500 kukel. Do zahrady jsou dováženy po částech každý týden, tak aby se
návštěvníci měli stále na co dívat,“ prozrazuje Eva Smržová, odborná náměstkyně zahrady.
Aneta Langerová vypustila z vitrín hlavně otakárky a několik druhů baboček, největší úspěch u
novinářů slavily modré americké babočky druhu Morpho peleides. Poté zpěvačka zasadila vzácnou
madagaskarskou begónii Begonia lyallii a upravila nádobu s hybridem druhu Lantana, jehož květy jsou
pastvou pro motýly.
Výstavu, která se koná s výraznou podporou společnosti Pražská plynárenská, a.s., je možné navštívit
až do 10. května denně od 9 do 18 hodin, v květnu se otevírací doba prodlouží do 19 hodin. V pondělí
je skleník Fata Morgana zavřený (vyjma svátků).
Fotky motýlů, kteří ve skleníku létají, je možné si prohlédnout i na www.botanicka.cz.
Pro návštěvníky jsou ve skleníku připraveny zajímavé informace z motýlího světa. Na obrazcích a
fotkách si mohou prohlédnout, jak vypadají různé části motýla pod mikroskopem. Dozvědí se též
o promyšlených taktikách přežití a zajímavých nej u motýlů či housenek.
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