Fluturii și detectivul Curios
Afișul mare din fața Muzeului de Științe ale Naturii, despre expoziția
cu fluturi vii, i-a atras atenția detectivului Curios. Era o expoziție în
care găseai fluturi din toate zonele lumii: erau exemplare frumos
colorate, de diferite dimensiuni, fluturi pe care îi vezi în cărți
sau fluturi alături de care ai alergat în parc.
Un ghid oferea informații despre fluturii din Noua Guinee.
La un moment dat, Curios simți o adiere plăcută. Se întoarse
încet, dar nu văzu pe nimeni, însă o voce îi șopti discret:
— Modificările climatice și poluarea ne-au îndepărtat de
orașe! Zburăm fericiți în zone curate! Unii dintre noi au învățat
să zboare la înălțimi mai mari pentru a evita poluarea.

— Înțeleg, dar… Eu știu că voi nu puteți zbura dacă vă este
frig, completă Curios.
— Ai dreptate! Nici tu nu poți merge în tricou iarna.
Noi suntem animale cu sânge rece, nu ne putem regla singuri
temperatura. Dacă aerul se răcește brusc cu 12˚ Celsius,
noi devenim imobili, adică nu ne mai putem mișca.
— Vă înțeleg alegerea. Viața voastră este așa de scurtă,
încât nu vă permiteți să vă întristați, spuse Curios.
— Văd că știi câte ceva despre fluturi. La noi,
metamorfoza — adică trecerea prin stadiile de
ou-larvă-pupă (crisalidă)-fluture — durează
foarte mult. Ca fluture, noi trăim între 2 zile
și aproape 11 luni.

— Înțeleg! Poți să îmi spui cât de repede
zburați?
— Depinde de fiecare dintre noi, însă cei
mai grăbiți zboară cu 48 km/oră.
— Aha! Ca viteza unui autoturism în oraș,
spuse Curios.
— Probabil! La asta nu mă pricep, zise confuz
fluturele.
— Sunt foarte multe specii de fluturi în toată lumea, peste
180 000. Unii fluturi sunt galbeni, albaștri, alții sunt
maronii sau negri. Este greu să numești toate culorile lor,
pentru că fluturii sunt mulți. Există vreo deosebire între
fluturii femele și masculi? întrebă Curios.

— Daa! Femelele sunt mai mari și trăiesc mai mult decât
masculii. Cineva trebuie să se ocupe și de depunerea ouălor.
— Aveți toți aceeași lungime?
— Nu! Cel mai mare fluture de zi este fluturele „Regina
Alexandra”, care trăiește în Noua Guinee. Are lungimea
aripilor de aproximativ 30 cm.
— Cum adică, fluture de zi? Sunt și fluturi de noapte?
— Păi… da, există și fluturi nocturni, răspunse fluturele cu un aer
de profesor atotștiutor.
— Ție îți plac fluturii?! Observ că știi destule despre noi.

— Da, iubesc fluturii! Lepidoptere…
așa se numește grupul mare al lor.

— Voi face câteva fotografii cu cei mai frumoși fluturi
din lume și le voi păstra amintire, rosti Curios.
— Fiecare fluture este frumos în felul său! Există și specii
cu un colorit spectaculos! Cei mai recunoscuți sunt
fluturele zebră cu coadă de rândunică, fluturele ochi de
păun, fluturele Golliat — un fluture masiv, fluturele cu
aripi de sticlă sau fluturele oglinjoară, fluturele Ulise sau
fluturele albastru de munte.
— Îți mulțumesc pentru informații!

— Nu ai pentru ce. Ești un personaj curios și
acest lucru este de admirat. Eu admir persoanele ca
tine, care vor să știe mai mult. De asemenea, apreciez
curajul fluturilor monarhi, care migrează din Canada până
în Mexic. Timp de două luni, economisind energie,
folosind ca repere poziția Soarelui și ora din zi, călătoresc
către sud.
— Te rog să îmi dai voie să mă prezint: sunt Detectivul
Curios.
— Cum? Chiar așa te numești? Încântat de întâlnire, zise fluturele.
— Sunteți fascinanți și cu siguranță cele mai iubite insecte de pe Pământ!
Mă simt onorat că am avut posibilitatea să discutăm! Voi scrie ceva despre voi!
— Mulțumesc! La revedere! Și… nu uita: când vezi un fluture
înseamnă că cineva te va vizita, rosti fluturele zburând de pe umărul
detectivului.

