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Spolek Třesina je zájmové sdružení, jehož 
hlavní náplní činnosti je snaha o  zachování 
druhové rozmanitosti v čele s denními motýly 
na unikátních biotopech v okolí Prahy.

The Třesina Association is an interest group 
whose main activity is to preserve species 
diversity, headed by daytime butterflies in the 
unique biotopes around Prague. 



MOTÝLI  
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Naše krajina se  dramaticky 
mění. Současné zemědělství 
i  lesnictví nepřeje hmyzu. Je 
ho čím dál méně, spousta dru-
hů vyhynula, další stovky dru-
hů balancují na hranici přežití. 

Denních motýlů bylo v ČR po-
psáno 160 druhů. Z nich 17 
již vyhynulo a  64 druhů je 

vyhynutím ohroženo. Motý-
lům vadí intenzivní sečení luk 
a  jejich vysoušení, zarůstání 
stepí a strání, převod světlých 
a pestrých lesů na zastíněné 
monokultury.   

Na  výstavě představujeme 
zástupce motýlů, se  který-
mi se můžeme potkat přímo 

v areálu zoo nebo v blízkém 
okolí. Jsou to jak druhy dosud 
běžné, tak druhy vzácnější, 
vyskytující se  v  rámci ČR již 
řídce. Výstavu doplňují druhy, 
které na Sklenářce v nedávné 
době vyhynuly, ale uvažujeme 
jejich návrat. 

BUTTERFLIES  
AND THE ENVIRONMENT 
Our landscape is changing dramatical-
ly. Insects are not desirable in the cur-
rent agricultural and forestry practic-
es. There are fewer and fewer species, 
many species have become extinct, 
hundreds more are on a knife edge.

160 species of daytime butterflies have 
been described in the Czech Repub-
lic. Of these, 17 have already become 

extinct and 64 species face the threat 
of extinction. Butterflies are affected 
by the intensive mowing and drying 
of meadows, steppes and hillsides be-
coming overgrown and light and varied 
forests being converted into shaded 
monocultures.

The exhibition introduces those butter-
flies that can be found right here in the 

zoo’s grounds or nearby. It includes both 
common and rare species that are no 
longer so abundant in the Czech Repub-
lic. The exhibition is complemented by 
species that have recently become ex-
tinct on Sklenářka, but we are currently 
making efforts for their return.

Objekt Sklenářka a stráň, kde probíhá 
obnova stepního ekosystému.

Objekt Sklenářka a stráň, kde probíhá 
obnova stepního ekosystému.
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PÉČE O BIOTOPY MOTÝLŮ 
NA SKLENÁŘCE
Usedlost Sklenářka se  roz-
prostírá na jihozápadním úbo-
čí vrchu Palírka a  navazuje 
na  výběhy afrických kopytní-
ků v severní části zoo. Used-
lost bývala dříve obklopena vi-
nicemi a sloužila jako viničný 
domek. 

Později se  díky pastvě ovcí 
a koz na svazích v okolí Skle-
nářky obnovily prosluněné 
a  suché biotopy, které hos-
tily řadu vzácných stepních 

organismů. Po utlumení past-
vy v 50. letech minulého sto-
letí ale svahy rychle zarůstaly 
křovinami. 

Cílem současné péče o lokali-
tu, která započala v r. 2018, je 
obnova stepních strání a po-
kus o návrat vzácných rostlin, 
motýlů, syslů i  dalších orga-
nismů. Zásahy spočívají v od-
straňování dřevinného náletu 
a  zavedení pastvy několika 
kusů ovcí.

BUTTERFLIES  
AND THE ENVIRONMENT 
Our landscape is changing dramat-
ically. Insects are not desirable in 
the current agricultural and forestry 
practices. There are fewer and few-
er species, many species have be-
come extinct, hundreds more are 
on a knife edge.

160 species of daytime butterflies 
have been described in the Czech 
Republic. Of these, 17 have already 
become extinct and 64 species 
face the threat of extinction. But-
terflies are affected by the intensive 
mowing and drying of meadows, 

steppes and hillsides becoming 
overgrown and light and varied for-
ests being converted into shaded 
monocultures.

The exhibition introduces those but-
terflies that can be found right here 
in the zoo’s grounds or nearby. It in-
cludes both common and rare spe-
cies that are no longer so abundant 
in the Czech Republic. The exhibi-
tion is complemented by species 
that have recently become extinct 
on Sklenářka, but we are currently 
making efforts for their return.

REINTRODUKCE – NÁVRAT 
VYHYNULÝCH DRUHŮ
Spolu s  obnovou původních 
stepních biotopů je možné 
uvažovat i o návratu motýlích 
druhů, které zde vlivem za-
růstání vyhynuly. Jejich sou-
časné lokality se  ale  nachá-
zejí příliš daleko na  to, aby 
se motýli zvládli vrátit samo-
volně. Přesun krajinou jim na-
víc znemožňují souvislé lány 
kulturních plodin a intenzivně 
sečené louky. 

V takovém případě je řešením 
umělé znovuzaložení původ-
ních populací přenosem z  ji-
ných lokalit. Tomuto zásahu 
říkáme reintrodukce. Provést 
ji ale  můžeme pouze tehdy, 
pokud jsou pro daný druh peč-
livě připravené odpovídající 
biotopy s dostatkem živných 
rostlin pro housenky a množ-
stvím nektarodárných květin 
pro dospělce.

CARING FOR BUTTERFLY 
BIOTOPES ON SKLENÁŘKA
The Sklenářka homestead is situ-
ated on the south-western slope of 
Palírka Hill and ties in with the runs 
for African ungulates in the zoo’s 
northern part. The building used 
to be surrounded by vineyards and 
served as a vineyard house.

Later, due to sheep and goats graz-
ing on the slopes around Sklenářka, 
the dry and sunny habitats returned, 
becoming home to a number of rare 
steppe organisms. However, after the 

decline in grazing in the 1950s, the 
slopes quickly became overgrown 
with shrubs.

Since 2018 the locality has been 
managed so that the slopes are re-
turned to a  steppe habitat, along 
with its rare plants, butterflies, Eu-
ropean Ground Squirrels and other 
organisms. The activities consist of 
removing self-seeding shrubs and 
the introduction of grazing using 
several head of sheep. 

A  Snímek okolí Sklenářky z roku 1953. 
Pasená stráň je bez keřového porostu.

Snímek okolí Sklenářky z roku 1953. 
Pasená stráň je bez keřového porostu.

B  V roce 1980 je patrný nárůst keřů a stromů.

V roce 1980 je patrný nárůst keřů a stromů.

C  V roce 2018 začíná obnova stepních strání.

V roce 2018 začíná obnova stepních strání.
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VÝVOJ MOTÝLA
HNĚDÁSEK OSIKOVÝ 
(EUPHYDRYAS MATURNA)

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) 
patří k nejohroženějším motýlům v ČR. Pře-
žil v malé kolonii ve světlých lesích v Polabí. 
Soustředěným ochranářským úsilím se  jej 
podařilo zachránit a v poslední době se jeho 
populace zvětšuje. Dokážeme ho rovněž 
chovat a  housenky se  vypouštějí na  nově 
připravené lokality.

1  Páření hnědáska osikového – vlevo 
samec, vpravo samice. Samičku 
poznáte podle větších rozměrů, tlustšího 
zadečku a světlejšího zbarvení.

2  Samička hnědáska osikového 
klade vajíčka na rub osluněných 
listů mladých jasanů.

3  Vajíčka hnědáska osikového jsou kladena 
ve shlucích a často ve dvou řadách.

4  Mladé housenky hnědáska osikového 
žijí pospolitě, rozlézají se až na podzim.

5  Housenky hnědáska osikového 
se na jaře po probuzení živí nejprve 
bylinami (plicníky, violky), na jasan 
se vracejí, až když začne rašit.

6  Housenky hnědáska osikového se kuklí 
koncem června a zhruba za deset dní 
se líhne dospělý motýl. Cyklus se opakuje. 

BUTTERFLY 
DEVELOPMENT
SCARCE FRITILLARY 
(EUPHYDRYAS MATURNA)

The Scarce Fritillary (Euphydryas maturna) is 
one of the most endangered butterflies in the 
Czech Republic. It survived in a small colony 
in the light woodlands along the Labe (Elbe). 
A  focused conservation effort managed to 
rescue it from the brink and recently its 
population has grown. Likewise, it can be 
bred and the caterpillars are released into 
the newly prepared sites. 

1  Scarce Fritillary mating – left male, 
right female. The male differs from 
the female by its larger size, thicker 
abdomen and lighter colour. 

2  The female Scarce Fritillary lays eggs 
on the underside of young, sunlit ash leaves.

3  The Scarce Fritillary eggs are laid 
in clusters, often in two rows.

4  Young Scarce Fritillary caterpillars 
live communally, they crawl off 
to hibernate in the autumn.

5  After awakening in the spring, the 
Scarce Fritillary caterpillars first feed 
on herbs (lungworts, violets), returning 
to ash when it starts to sprout.

6  Scarce Fritillary caterpillars form 
a cocoon in late June and the adult 
butterfly emerges in about ten 
days. The cycle is then repeated.
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BĚŽNĚJŠÍ 
DRUHY MOTÝLŮ 
U SKLENÁŘKY
MORE COMMON 
BUTTERFLY SPECIES 
AROUND SKLENÁŘKA

Babočka admirál (Vanessa 
atalanta) od nás na podzim 
odlétá do teplých krajů 
podobně jako ptáci. Může 
doletět až do severní Afriky. 
Ve Středomoří se během 
zimy babočky rozmnoží 
a na jaře se k nám vrací nová 
generace motýlů. Poslední 
dobou vzácně přezimují 
i v našich podmínkách.

Red Admiral (Vanessa 
atalanta) in the autumn 
it flies to warmer climes, 
similar to birds. It can fly 
as far as North Africa. The 
red admiral reproduces in 
the Mediterranean during 
the winter, in the spring the 
new generation of butterflies 
return to the Czech Republic. 
Recently there have been 
sporadic reports of them 
overwintering here. 



BĚŽNĚJŠÍ 
DRUHY MOTÝLŮ 
U SKLENÁŘKY
MORE COMMON 
BUTTERFLY SPECIES 
AROUND SKLENÁŘKA

Otakárek ovocný (Iphiclides 
podalirius) je v Trojské kotlině 
dosud častým druhem. Vzácně 
ho můžete potkat přímo v zoo, 
ale pravý ráj má na Sklenářce. 
Má rád prosluněné stráně 
s roztroušenými keři 
trnky a hlohu, na kterých 
se vyvíjejí jeho housenky.

Scarce Swallowtail 
(Iphiclides podalirius) it is 
still a common species in the 
Troja Basin. On rare occasions 
it is possible to encounter it 
here in the zoo, but its true 
paradise is on Sklenářka. It likes 
sunny hillsides with scattered 
sloe and hawthorn bushes on 
which its caterpillars develop.



BĚŽNĚJŠÍ 
DRUHY MOTÝLŮ 
U SKLENÁŘKY
MORE COMMON 
BUTTERFLY SPECIES 
AROUND SKLENÁŘKA

Okáč zední (Lasiommata 
megera) obývá suchá 
místa s kameny, skalkami, 
nebo zídkami. V Zoo 
se s ním můžeme setkat 
na skalkách Zakázanky 
a na stepích Sklenářky. 
Vyvíjí se na suchomilných 
druzích trav, u nás má 
až tři generace do roka.

Wall Brown (Lasiommata 
megera) it inhabits dry places 
with rocks, rockeries or walls. 
It can be found in the zoo on 
the rocks of the Zakázanka 
Path and on the steppes of 
Sklenářka. It develops on 
xerophytic grass species, in the 
climatic conditions found in the 
Czech Republic it can have up 
to three generations a year.



BĚŽNĚJŠÍ 
DRUHY MOTÝLŮ 
U SKLENÁŘKY
MORE COMMON 
BUTTERFLY SPECIES 
AROUND SKLENÁŘKA

Žluťásek řešetlákový 
(Gonepteryx rhamni) 
přezimuje jako dospělý motýl 
a patří tak ke druhům, které 
zastihneme v přírodě brzy 
na jaře – často už koncem 
února. Páření, které probíhá 
až na jaře, předcházejí 
náročné zásnubní lety.

Common Brimstone 
(Gonepteryx rhamni) it 
hibernates as an adult butterfly 
and is one of the species that 
can be found in the early 
spring – often in late February. 
Mating, which takes place in 
the spring, is preceded by 
a demanding dalliance flight.



BĚŽNĚJŠÍ 
DRUHY MOTÝLŮ 
U SKLENÁŘKY
MORE COMMON 
BUTTERFLY SPECIES 
AROUND SKLENÁŘKA

Perleťovec malý (Issoria 
lathonia) je schopný 
v krajině přeletovat na větší 
vzdálenosti a je zatím hojným 
druhem. Najdeme ho často, 
jak se sluní na holé půdě 
na pastvinách, cestách 
nebo kamenitých svazích.

Queen Of Spain Fritillary 
(Issoria lathonia) it is able 
to fly long distances over 
a given landscape and is still 
an abundant species. It can 
often be found sunning itself 
on bare patches in pastures, 
on paths or on rocky slopes.



BĚŽNĚJŠÍ 
DRUHY MOTÝLŮ 
U SKLENÁŘKY
MORE COMMON 
BUTTERFLY SPECIES 
AROUND SKLENÁŘKA

Ohniváček černokřídlý 
(Lycaena phlaeas) má 
rád řidší vegetaci – okraje 
cest v polích a loukách, 
sešlapávané trávníky, pastviny 
a stepi. Hojný je např. 
na motokrosových závodištích. 
V naší krajině rychle ubývá.

Small Copper (Lycaena 
phlaeas) it likes sparse 
vegetation – the edge of 
paths in fields and meadows, 
trampled lawns, pastures 
and steppes. It is abundant, 
for example, at motocross 
races. It is declining 
rapidly in our country.



DRUHY VZÁCNÉ
RARE SPECIES

Modrásek rozchodníkový 
(Scolitantides orion) 
je na území ČR vzácný 
druh motýla, s kterým 
se ale můžeme setkat přímo 
v areálu zoo – především 
v Přírodní památce Skály 
na svazích Zakázanky. V dubnu 
a květnu tu modrásci poletují 
po suchých skalnatých svazích, 
kde vyhledávají svoje živné 
rostliny – rozchodníky.

Chequered Blue 
(Scolitantides orion) it is 
a rare butterfly species in 
the Czech Republic, which 
can be found directly in the 
zoo’s grounds – above all in 
the Skály Natural Monument 
on the slopes of Zakázanka. 
In April and May, chequered 
blues fly around the dry, rocky 
slopes where they seek their 
nutrient plants – stonecrops.



DRUHY VZÁCNÉ
RARE SPECIES

Ostruháček kapinicový 
(Satyrium acaciae) je 
vzácným druhem suchých 
a teplých lesostepních strání. 
Z běžné krajiny vymizel, 
ale na svazích Sklenářky se mu 
dosud daří. Současná péče by 
měla jeho populaci podpořit.

Sloe Hairstreak (Satyrium 
acaciae) it is a rare species 
found on dry and warm 
forest steppe hillsides. It has 
disappeared from the ordinary 
landscape, but so far it is doing 
well on the slopes of Sklenářka. 
Current conservation should 
help support its population.



DRUHY VZÁCNÉ
RARE SPECIES

Soumračník podobný 
(Pyrgus armoricanus) přežívá 
na Sklenářce v několika málo 
posledních jedincích. Naším 
úkolem je obnovit výhřevné 
extenzivní květnaté pastviny 
s hojným výskytem jeho živných 
rostlin – suchomilných druhů 
mochen (Potentilla spp.).

Oberthür’s Grizzled Skipper 
(Pyrgus armoricanus) a few 
of the last individuals are 
still surviving on Sklenářka. 
Our task is to restore warm, 
extensive flower pastures 
with abundant nutrient 
plants – xerophytic species of 
cinquefoils (Potentilla spp.).



DRUHY VZÁCNÉ
RARE SPECIES

Modrásek vikvicový 
(Polyommatus coridon) 
zdobí květnaté stepi vrcholného 
léta. Je to krásný druh, 
ovšem motýl vzácný. Ale tam, 
kde se mu daří – například 
na Sklenářce – dosud přežívá.

Chalkhill Blue (Polyommatus 
coridon) it decorates the 
flowery steppes of high 
summer. It is a beautiful 
species, though rare. However 
it still survives in those 
places where it thrives - for 
example, at Sklenářka.



DRUHY VZÁCNÉ
RARE SPECIES

Lišaj pryšcový (Hyles 
euphorbiae) je nočním 
obyvatelem suchých 
a vyhřátých strání. Jeho 
nápadné a jedovaté housenky 
lze najít na Sklenářce, 
živí se různými druhy 
suchomilných pryšců.

Spurge Hawkmoth (Hyles 
euphorbiae) it is a nocturnal 
resident of dry and warm 
hillsides. Its striking and 
poisonous caterpillars can 
be found at Sklenářka, 
feeding on various kinds 
of xerophytic spurges.



DRUHY VZÁCNÉ
RARE SPECIES

Zelenáček trnkový 
(Rhagades pruni) se vyskytuje 
ve dvou ekotypech – žije 
buď na suchých křovinatých 
stráních, nebo na vlhkých 
vřesovištích a rašeliništích. 
Oba druhy biotopů jsou v naší 
krajině vzácné, na Sklenářce 
zelenáček ale dosud přežívá.

Blackthorn Aurora Moth 
(Rhagades pruni) it occurs 
in two ecotypes - it lives 
either on dry shrubby hillsides 
or on wet heaths and peat 
bogs. Both types of habitats 
are rare in our landscape; 
so far the blackthorn aurora 
is doing well at Sklenářka.



DRUHY VYHYNULÉ, 
KTERÉ CHCEME 
KE SKLENÁŘCE VRÁTIT
EXTINCT SPECIES THAT 
WE WANT TO RETURN 
TO THE LOCATION

Hnědásek květelový (Melitaea 
didyma) přežil v Čechách 
na jediném místě v Českém 
Krasu. Na Sklenářce vyhynul 
v 90. letech minulého století. 
V současné době probíhá 
jeho řízený návrat do krajiny 
(reintrodukce), po potřebných 
úpravách biotopů snad bude 
možné jej vrátit i na Sklenářku.

Spotted Fritillary (Melitaea 
didyma) it survived in one 
place in the Czech Republic – 
the Bohemian Karst. It became 
extinct at Sklenářka in the 1990s. 
Currently there are efforts for its 
managed return to the landscape 
(reintroduction), and, after the 
necessary adjustments to the 
habitat, it may be possible for 
it to return to Sklenářka.



DRUHY VYHYNULÉ, 
KTERÉ CHCEME 
KE SKLENÁŘCE VRÁTIT
EXTINCT SPECIES THAT 
WE WANT TO RETURN 
TO THE LOCATION

Modrásek východní 
(Pseudophilotes vicrama) 
potřebuje kamenitá xerotermní 
stanoviště bez zapojené 
vegetace a s početnými 
polštáři mateřídoušky. Taková 
stanoviště se nám podařilo 
na Sklenářku vrátit díky výřezu 
dřevin a extenzivní pastvě a již 
v letošním roce se uvažuje 
o modráskově návratu.

Eastern Baton Blue 
(Pseudophilotes vicrama) it 
needs stony, xerothermic habitats 
with no connected vegetation 
and numerous cushions of 
thyme. It has been possible 
to return such habitats to 
Sklenářka thanks to a policy of 
cutting down woody species and 
extensive grazing, and this year 
we are considering reintroducing 
the eastern baton blue.



DRUHY VYHYNULÉ, 
KTERÉ CHCEME 
KE SKLENÁŘCE VRÁTIT
EXTINCT SPECIES THAT 
WE WANT TO RETURN 
TO THE LOCATION

Okáč metlicový (Hipparchia 
semele) patřil ještě 
v polovině 20. století k našim 
běžným druhům okáčů. 
Dnes balancuje na hranici 
přežití. Na Sklenářce, kde 
v minulosti okáč žil, se snažíme 
o rekonstrukci jeho biotopů. 
Podaří se nám okáče vrátit?

Rock Grayling (Hipparchia 
semele) in the mid-20th century 
it was one of the common 
bush-footed butterfly species. 
Today it is teetering on the 
edge of survival. At Sklenářka, 
where it used to live, efforts 
are underway to reconstruct its 
habitats. Will the grayling return?



DRUHY VYHYNULÉ, 
KTERÉ CHCEME 
KE SKLENÁŘCE VRÁTIT
EXTINCT SPECIES THAT 
WE WANT TO RETURN 
TO THE LOCATION

Vřetenuška pozdní (Zygaena 
laeta) vyhynula na Sklenářce 
v 90. letech minulého století. 
V celé republice je silně ohrožená. 
Motýli létají v druhé polovině 
července a začátkem srpna. 
Ke svému vývoji potřebují 
máčku ladní (Eryngium 
campestre), rostlinu patřící 
k tzv. stepním běžcům. I tohoto 
nápadného motýla bychom 
na Sklenářku rádi vrátili.

Bloodword Burnet (Zygaena 
laeta) it became extinct at 
Sklenářka in the 1990s. It is 
endangered throughout the 
country. The moths fly in the 
second half of July and early 
August. In order to develop they 
need Field Eryngo (Eryngium 
campestre), a plant that belongs 
to the tumbleweeds. We would 
also like to return this striking 
butterfly to Sklenářka.


