Taurenis ir insekts ar četriem lieliem
spārniem un pārtiek no ziedu un augļu
nektāra. Katrai taureņu dzimtai ir unikāls
spārnu raksts.
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smaržas gaisā – no ziedu līdz potenciālā
partnera smaržai.
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Sešas kājas taurenis izmanto, lai rāptos un
staigātu pa virsmu. Uz kājām atrodas
sensori, kas ļauj kājas izmantot kā mēli,
sajūtot objektu garšu.
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