
Borboletários,
o que são?
São as casas das borbole-
tas. Sabia que existem em
Portugal vários minizoos
dedicados apenas a estes
delicados insetos que nos
encantam? Chamam-se,
muito a propósito,
borboletários. R 6



• Borboleta rios

A casa das borboletas
Sabia que existem em

Portugal vários minizoos

dedicados apenas a

estes delicados insetos

que nos encantam?

Chamam-se, muito a

propósito, borboletários.

Aqui
há apenas borboletas e

tudo aquilo de que estas de-

pendem para viver em todos
os seus estados - não esqueçamos
que grande parte do seu fascínio
vem da peculiaridade das fases
consecutivas lagarta/crisálida/
borboleta. Para se sentirem real-
mente em casa, estas instituições
oferecem-lhes também as plantas,
as flores e todas as condições
ideais de temperatura e humidade,
garantindo assim que cada borbo-
letário é sempre um belo jardim.

" Com boas condições algumas
espécies de borboletas podem ter
uma resistência espantosa", diz-
-nos Margarida Pinheiro, do Bor-
boletário do Museu Nacional de
História Natural e da Ciência. "Há
espécies de borboletas cujos adul-
tos podem viver mais de um ano,
há outras que fazem grandes mi-
grações, várias voam entre as mar-
gens do Mediterrâneo. Outras bor-
boletas podem ser muito frágeis
ou serem fragilizadas por diversas
razões. São sempre necessárias
condições ótimas e específicas;
para cada fase do ciclo são neces-
sárias as condições apropriadas...
não só para se desenvolverem
como para "hibernarem".

Nos borboletários têm que es-
tar também presentes as fontes de

alimentação dos insetos: "para
cada espécie de borboleta, há uma
espécie de planta de que as suas

lagartas se alimentam", diz-nos
Margarida, "por exemplo as lagar-
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tas da borboleta almirante-verme-
lho alimentam-se de urtigas, as
das borboletas-lobo de algumas
ervas, outras de certas legumino-
sas, outras de arrudas, etc." Ou-
tros cuidados que implicam o seu
bem-estar têm que ver com este
seu estado "em estufa, em semili-
berdade, ou em gaiolas em condi-
ções mais limitadas de espaço: são
necessários cuidados para que não
adoeçam, não se magoem nem se-

jam atacadas por predadores - ara-
nhas por exemplo."

E nós, os visitantes, podemos
de alguma forma afetar o quoti-
diano destes aparentemente frá-
geis seres? Margarida Pinheiro
diz-nos que sim, mas não da for-
ma que esperaríamos: "Os visitan-
tes não põem problemas, a estufa
tem caminhos para eles, e as bor-
boletas têm os seus espaços como
que minihabitats. Mas é curioso
ver que algumas borboletas inter-
ferem com os visitantes - algumas
poisam mesmo em alguns, atraí-

das talvez por cheiros de perfu-
mes, ou cores do vestuário e as
borboletas "malhadinhas," cujos
machos defendem territórios, fa-
zem voos rasantes quando alguém
passa demasiado perto. Os visitan-
tes não se apercebem que a bor-
boleta está a tentar afastá-los."

Os borboletários, antes de es-

paços educativos e de lazer, ser-
vem para despertar a atenção do

peso que tão leves seres têm nos
ecossistemas naturais: "são dos
principais polinizadores possibili-
tando os frutos e sementes que en-
tram diretamente nas cadeias tró-
ficas e que determinam a propa-
gação das plantas", conta-nos a es-

pecialista. "E muitas flores procu-
ram atrair as borboletas de formas
diversas, através do néctar, quer
em quantidade, quer em qualida-
de, cor, tamanho e forma."

As borboletas são hoje talvez,
dentro dos insectos, os mais mo-
nitorizados. Um pouco por toda a

parte são efetuadas contagens e

avaliações do estado das popula-
ções. E vão sendo conhecidas as

espécies ameaçadas e os fatores de

ameaça. Hoje a preocupação em
salvaguardar as espécies de borbo-
letas faz com que muitas pessoas
mantenham nos seus jardins as

plantas com flores que as borbo-
letas gostam bem como as plantas
hospedeiras de que as lagartas se
alimentam. Mas também há espé-
cies cujas lagartas estragam plan-
tas cultivadas, cereais ou troncos
de árvores. Muitas vezes para con-
trolar estas destroem-se todas."

Em Portugal, para além deste
Borboletário do Museu Nacional
de História Natural e da Ciência,
na Rua da Escola Politécnica de
Lisboa, pode ainda visitar o da Câ-
mara Municipal de Cascais, no
Parque Urbano Quinta da Rana,
em S. Domingos de Rana (foto de
cima à esquerda), e o Borboletá-
rio Tropical no Parque Ambiental
de Santa Margarida, em Constân-
cia (foto de baixo à esquerda).»


