Ngỡ ngàng ngắm nhìn những loài bướm đẹp
như cổ tích
Các bạn sẽ phải ngỡ ngàng khi ngắm nhìn những loài bướm đẹp như cổ tích.
1. Bướm phượng Apollo (Parnassis apollo)

Bướm phượng Apollo thường cư trú trên những ngọn núi thuộc Châu Âu, nơi
có những cánh đồng hoa tươi tốt như trong phim “Chạng Vạng”. Nơi đó, chúng
dễ dàng khoe vẻ đẹp trắng muốt tinh khiết, mong manh và kiêu sa của đôi cánh,
tô điểm thêm bằng những chấm đỏ viền đen như đôi mắt. Thật không may mắn
thay, đây là một loài đang ở mức nguy cấp, bị đe dọa tuyệt chủng. Chúng được
đưa vào danh sách bảo vệ của Đức, Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển và cộng hòa
Séc. Có nhiều nguyên nhân đe dọa đến sự tồn tại của loài sinh vật đẹp đẽ này,
mà chủ yếu được cho là mưa acid tấn công các thành phố Châu Âu.
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2. Bướm phượng đen (Papilio polyxenes)

Còn được gọi là bướm phượng Mỹ, đây là loài bướm biểu tượng của bang
Oklahoma. Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1775 bởi nhà khoa học
Fabricius. Có sự khác biệt nho nhỏ giữa hai giới tính trong loài này: bướm cái
chỉ có một hàng những chấm tròn trắng dọc cánh và một hàng chấm xanh óng
ánh nhỏ hơn gần đuôi. Trong khi đó, bướm đực lại có một hàng chấm lớn màu
vàng thay vì màu trắng và thường chỉ có hai chấm xanh viền đỏ gần đuôi. Nhìn
tổng quan, bướm đực trông rực rỡ hơn hẳn. Nhưng màu xanh ngũ sắc trên cánh
bướm cái lại mang một nét huyền bí đặc biệt.
3. Bướm phượng khổng lồ (Papilio cresphontes)

Bướm phượng khổng lồ là một loài phổ biến khắp vùng Bắc Mỹ, đồng thời
cũng là loài có kích thước lớn nhất. Sải cánh lớn nhất đo được có thể đạt đến 30
cm. Phần cánh và phần bụng của chúng thường có màu nâu sôcôla với những
dải chấm dày có thể màu vàng hoặc trắng. Đặc biệt ở phần đuôi mỗi cánh luôn
có một “con mắt” cùng màu. Ở dạng sâu, chúng có màu cam, trông giống rắn và
được nông dân Bắc Mỹ gọi là “cún màu cam” vì sự tàn phá nổi tiếng của chúng
đối với những vườn cây ăn trái có múi như cam, quýt, bưởi,... Ngoài vườn cây
ăn trái, loài bướm này thường cư ngụ ở những rừng thay lá.
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4. Bướm cánh chim hoàng hậu (Ornithoptera victoriae)

Bướm cánh chim hoàng hậu là một loài khá phổ biến ở các nước thuộc Nam bán
cầu, bao gồm quốc đảo Solomon và đảo Bougainville thuộc Papua New Guinea.
Mặc dù chưa được xếp vào hàng quý hiếm, nhưng người ta vẫn đang tìm cách
bảo tồn vẻ đẹp lạ của loài này. Cánh trước thường có màu đen viền xanh lá mạ,
trong khi cánh sau hoàn toàn mang một màu xanh mạ mát mắt (đôi khi chuyển
sang màu xanh ngọc bích). Bướm cái có kích thước to hơn bướm đực, nhưng
màu sắc thường nhạt hơn và ngả sang vàng. Trong khi bướm đực tuy nhỏ nhưng
màu xanh rất đậm, đôi khi còn điểm những chấm vàng.
5. Bướm đuôi nhạn (Iphiclides podalirius)

Bướm đuôi nhạn, hay còn gọi là bướm cánh buồm, dễ dàng được tìm thấy trong
những khu rừng, cánh đồng và vườn hoa Châu Âu, đặc biệt là những cánh đồng
ngập nước thuộc Slovakia. Vẻ đẹp sặc sỡ của loài bướm này thể hiện rất rõ trên
những mảng màu vàng-đen đậm nét xen kẽ nhau như sọc ngựa vằn. Ngoài ra,
phần cánh sau tương phản bởi màu xanh kim tuyến viền đỏ. Độ phong phú của
loài này là chỉ tiêu đánh giá mức độ phong phú của sinh vật vùng đồng cỏ. Tuy
nhiên, hiện nay chúng đang được xếp vào danh mục bị đe dọa khẩn cấp, hậu quả
của việc phá rừng và san bằng các đồng cỏ lấy đất.
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6. Bướm phượng đuôi én (Papilio troilus)

Bướm phượng đuôi én thường cư trú ở miền đông nước Mỹ và được chọn là
loài biểu tượng của bang Missisippi. Phần đuôi nhỏ trên cánh sau của bướm
ngắn và tròn giống chiếc thìa nhỏ. Tương tự như các loài đã kể trên, hai giới
tính của loài này cũng có màu sắc khác nhau. Trong khi bướm đực có những vệt
màu xanh lục sáng, thì loài bướm cái nổi bật bởi màu xanh biển óng ánh. Ngoài
ra, những hoa văn viền trên cánh của chúng có hình trăng khuyết màu trắng ngà
hoặc vàng cam. Loài bướm này chọn những bóng râm trong rừng thay lá hay
đầm lầy là nơi cư ngụ thường xuyên.
7. Bướm sọc vằn (Eurytides marcellus)

Là cư dân thường xuyên trên những sa-van, đồng cỏ và rừng thưa ngập nắng,
đúng như tên gọi, hoa văn trên cánh của loài bướm này giống y đúc lưng của
chú ngựa vằn. Điểm xuyết thêm là hai chấm đỏ cam nổi bần bật trên lưng.
Không những thế, phần đuôi của cánh sau cũng thon dài hơn so với các loài
khác. Một điều đặc biệt hơn nữa, hoa văn này sẽ thay đổi tùy theo mùa. Vào
mùa xuân, chúng khoe ra màu trắng sáng nhiều hơn để đón nắng. Rồi đến mùa
hè, màu trắng nhường chỗ cho màu đen chiếm ưu thế. Đây là loài bướm biểu
tượng của bang Tennessee.
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8. Bướm chấm cam Morocco (Anthocharis belia)

Bạn có thể tìm thấy loài bướm này chủ yếu ở vùng tây nam “lục địa đen”, đặc
biệt ở một số nước như Tunisia, Morocco và Algeria. Tuy nhiên, do sự gần gũi
về mặt điều kiện tự nhiên cũng như khí hậu, một số vùng ở Châu Âu như miền
nam nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đôi khi cũng thấy xuất hiện. Mảng
chấm cam trên đôi cánh trước của loài bướm này phối hợp hài hòa với màu
vàng chanh hay màu trắng kem mát mắt của phần cánh còn lại. Một số hoa văn
chìm chạy dọc theo cánh sau như chỉ thêu trên nền vải. Loài bướm này thường
có mật độ hoạt động trong ngày cao hơn các loài khác.
9. Bướm đồng lửa nhỏ (Lycaena thersamon)

Nhìn xa xa trông như những đốm lửa nhỏ, loài bướm đồng lửa nhỏ này như tiếp
thêm nhiều mảng màu sắc rực rỡ cho những cánh đồng hoa trên thế giới. Sự kết
hợp giữa màu đồng đỏ sáng ở cánh trước và màu xanh nhạt hoặc trắng trong
suốt ở cánh sau trông đối lập nhưng lại tạo nên những mảng màu ấn tượng của
thiên nhiên. Hoa văn chấm đen trên cánh cũng có thể thay đổi đủ loại họa tiết
khác nhau tùy theo mỗi cá thể, một số có thể bổ sung thêm màu tím ở phần
đuôi. Chúng là cư dân chủ yếu của vùng Đông Âu, Ý, Hy Lạp, Tây Bắc Trung
Quốc và Mông Cổ.
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10. Bướm xanh glauconit (Glaucopsyche alexis)

Tuy có kích thước “khiêm tốn” nhất nhưng bướm xanh glauconit lại được xem
là loài có màu sắc “đẹp lạ” nhất trong danh sách này. Màu xanh dạ quang phơn
phớt trên nền xám bạc gần như trong suốt của đôi cánh là điều nổi bật nhất. Quả
là rất đẹp phải không các bạn? Ngoài ra, chúng còn có những chấm đen nhỏ trên
bề mặt. Loài bướm này khá phổ biến trên những cánh đồng hoa nhiều nắng trên
toàn Châu Âu. Chúng có một tập tính khá đặc biệt, một khi đã chọn một cây
chủ, chúng sẽ chỉ quanh quẩn quanh cây ấy chứ không “tung tăng” đi tìm mật
nơi khác.
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