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Kupu kupu – tropiniai drugeliai šventėms ir interjerui

Drugelis – lengvumo, tyrumo, naujos pradžios simbo-
lis. Jau septynerius metus auginame tropinius drugelius 
jūsų šventėms ar namų ir biuro interjerui dekoruoti. Gy-
vus drugelius auginame pagal individualius užsakymus 
ir pristatome visoje Lietuvoje. Drugelis rėmeliuose – tai 
mūsų bandymas įamžinti grožį. Įrėminti drugeliai – net-
radicinė namų ar biuro interjero puošmena.

Kupu kupu – drugelis. Indonezijoje aptinkami vieni iš 
mūsų mėgstamiausių bei labiausiai kolekcininkų ver-
tinamų tropinių drugelių rūšių.
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Hypolimnas bolina

Labai populiarūs drugeliai paleidimui per šventes. 
Ypač aktyvus ir puikiai jaučiasi mūsų klimato zono-
je. Patelė juodos spalvos su baltomis juostelėmis,  
patinai su baltais taškais, kurie saulės spinduliuose 
keičiasi į mėlynus. 
Drugeliai aptinkami Azijoje, Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje. Drugelių gyvenimo trukmė iki 3 mėne-
sių. Minta žiedų ir vaisių nektaru. Sparnų skersmuo 
6-8 cm

11 €

graphium agamemnon  

Labai aktyvus ir ryškus drugelis dar vadi-
namas žaliuoju trikampiu. 
Natūrliai aptinkamas Nepale, Indijoje, Šri 
Lankoje ir Australijoje. Gyvenimo trukmė iki 2 
savaičių. Minta žiedų ir vaisių nektaru. Sparnų 
skersmuo 7-9 cm.

12 €

Parthenos sylvia

Kitaip dar vadinamas tigriniu drugeliu. Labai 
aktyvus ir puikiai tinka leisti per šventes.
Drugelis aptinkamas Bangladeše ir Šri Lanko-
je. Gyvenimo trukmė 2 savaitės. Minta žiedų 
ir vaisių nektaru. Sparnų skersmuo 7-9 cm.

11 €
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Papilio demoleus 

Labai aktyvus margaspalvis drugelis, puiki-
ai tinka drugelių  fejerverkams. Šie drugeliai 
paplitę Azijoje, Australijoje taip pat aptinkami 
Centrinėje Amerikoje. Gyvenimo trukmė iki 2 
savaičių. Minta žiedų ir vaisių nektaru. Sparnų 
skersmuo 6-7 cm.

11 €
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Papilio polytes 

Kaip ir daugelis Papilio genties drugelių, ši rūšis 
pasižymi elegantiškais sparneliais užsibaigianči-
ais maža uodegėle. Patelės pasidabinusios juodos 
spalvos sparnais su raudonais, baltais ir oranžiniais 
raštais.  Tuo tarpu patinėliai - juodi su balta juos-
ta. Rūšiai būdingas polimorfizmas, tad galimos 3 
skirtigos  patelių ir 2 skirtingos patinų sparnų raštų 
variacijos. Aptinkami visoje Azijoje. Gyvenimo truk-
mė 2 savaitės. Minta žiedų ir vaisių nektaru. Sparnų 
skersmuo 8-10 cm.

11 €

Papilio palinurus 

Drugeliai mėgstantis mėgautis saulės spin-
duliais išskleistais sparnais, tad puikiai tin-
ka fotosesijom. Taip pat dėl savo išskirtinių 
spalvu labai populiarus drugelių parodose. 
Drugelis paplites azijoje. Gyvenimo truk-
mė 2 savaitės. Minta žiedų ir vaisių nektaru 
.Sparnų skersmuo 8-10 cm

15 €

Papilio lowi 

Vienas didžiausių Azijos drugelių. Patinų spar-
nai yra juodi su subtiliais mėlynos ir baltos 
spalvos atspalviais. Patelės išsiskitia raud-
onais sparnų raštais. Daugiausiai paplitę In-
donezijoje ir Filipinose. Gyvenimo trukmė 2 
savaitės. Minta žiedų ir vaisių nektaru. Sparnų 
skersmuo 11-14 cm.

16 €
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Papilio thoas

Vienas iš nedaugelio drugelių rūšių, kurių 
sparnai visuomet būna išskleisti, tad puikiai 
tinkama fotosesijoms. 
Aptinkamas Centrinėje Amerikoje, Meksikoje. 
Gyvenimo trukmė iki 2 savaičių. Minta žiedų 
ir  vaisių nektaru. Sparnų skersmuo 11-14cm.

20 €
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Danaus chrysippus

Drugelis turi savybę staigiai kilti, tad puikiai 
tinka leisti per šventes. Manoma, kad būtent 
šis drugelis  buvo pavaizduotas 3500 metų 
senumo Egipto freskoje. Drugelis aptinka-
mas Afrikoje, Azijoje. Gyvenimo trukmė iki 2 
savaičių. Minta žiedų ir vaisių nektaru. Sparnų 
skersmuo  5-6 cm.

11 €

Kallima paralekta 

Labai aktyvus dieninis drugelis kurio išoriniai 
sparnai imituoja sudžiuvusi lapą. Vidinė sparnų 
pusė padengta ryškiai mėlyna ir oranžine 
spalva. Aptinkami Sumatroje ir Indonėzijoje. 
Gyvenimo trukmė 2 savaitės. Minta žiedų ir 
vaisių nektaru. 

20 €

morpho achilles

Retas Morpho genties atstovas dar vadinamas 
Afroditės drugeliu. Dėl neiprastos sparnų struktūros 
(sparnai padengti mikroskopiniais žvinais) ir saulės 
spindulių lužio mūsų akys mato mėlynos spalvos ju-
ostą. Tokiu būdu drugelis skrisdamas akina plėšrūnus 
ir išvengia žūties. Aptinkamas Pietų Amerikoje. 
Gyvenimo trukmė 4-5 savaitės. Minta tik vaisių nek-
taru.

27 €

Doleschallia bisaltide

Drugelio vidinė sparno pusė ruda, išorin-
is drugelio sparnas imituoja sudžiuvusį lapą. 
Maskuojančios sparnų spalvos gelbėja nuo 
grobuonių drugelį. Labai aktyvus drugelis. 
Aptinkami Azijoje ir Australijoje. Gyvenimo 
trukmė 2 savaitės. Sparnų skersmuo 6-8 cm.

11 €
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Salamis parhassus

Išskirtinių formų drugelis, neįprastoms  fo-
tosesijoms. Aptinkamas tiktai Afrikos žemyne. 
Gyvenimo trukmė iki 3 savaičių. Minta žiedų 
ir vaisių nektaru. Sparnų skersmuo 10-12 cm.

20 €

Morpho paleides

Nepakartojamo grožio drugelis, dar kitaip vadi-
namas  drugelių karaliumi. Pats populiariausias dru-
gelis visose šventėse. Dėl neįprastos sparnų struk-
tūros (sparnai padengti mikroskopiniais žvyneliais) ir 
saulės spindulių lūžio mūsų akys mato mėlyną spal-
vą. Tokiu būdu drugelis skrisdamas akina plėšrūnus 
ir išvengia žūties. Natūraliai aptinkamas Pietų Amer-
ikoje. Gyvenimo trukmė iki 4-5 savaičių. Minta tik 
vaisių nektaru. Sparnų skersmuo nuo 12–16 cm.

23 €

Morpho polyphemus 

Tai vienas iš nedaugelio morpho atstovų, kuris 
neturi mėlynos spalvos, dominuojanti sparnų 
spalva - balta. Dėl šios priežasties šis drugelis 
puikiai tinka vestuvių tematikai. Minta žiedų ir 
vaisių nektaru. Drugelio sparnų skersmuo 12-
15cm.

25 €

idea leuconoe

Labai populiarus drugelis šventėse ir drugelių 
parodose. Pasižymi labai lėtu skrydžiu. Puikiai 
tinka fotosesijoms. Drugelis paplitęs Azijoje. 
Gyvenimo trukmė iki 1 mėnesio. Minta  žiedų 
ir vaisių nektaru. Drugelis didelis, sparnų 
skersmuo 12-15 cm.

15 €
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Caligo memnon

Dar kitaip vadinamas „Pelėdos akis“. Savo išvaizda 
imituoja pelėdas ir tokiu būdu ginasi nuo grobuonių. 
Gyvena bananų plantacijose. Vikšrai minta bananų 
lapais vienas vikšras per savo 3 mėnesių vystimo-
si laikotarpi suvalgo viena suaugusio bananmed-
žio lapą (lapo ilgis iki 3 metrų).Viena patelė padeda 
iki 300 kiaušinėlių.Todėl  dėl savo edrumo bananų 
plantacijoms pridaro didelių nuostolių. Aptinkamas 
Pietų Amerikoje. Gyvenimo trukmė 3 mėnesiai. 
Minta papuvusiais bananų vaisiais.

19 €

archaeoprepona demophon

Labai aktyvus ir veržlus drugelis. Aptinkamas 
Centrinėje Amerikoje, Meksikoje. Gyvenimo 
trukmė 2 savaitės. Minta žiedų ir  vaisių nek-
taru.  Sparnų skersmuo 9-11cm.

20 €

Siproeta stelenes

Savo išvaizda ir spalvomis primena Malachi-
to akmenį, dar kitaip vadinamas „Malachi-
tiniu drugeliu“. Aptinkamas Pietų Amerikoje 
Gyvenimo trukmė 2 savaitės. Minta žiedų ir  
vaisių nektaru. Sparnų skersmuo 6-8cm.

19 €

Cethosia biblis 

Labai ryškus drugelis. Vidine sparnų dalis 
atkartoja arabiškus motyvus. Dėlto ir vadina-
ma biblis ka išvertus iš arabų kalbos reiškia 
knygą. Sparnų skersmuo 6 – 8 cm.

11 €
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siproeta epaphus

Kitaip vadinamas ruduoju drugeliu. Aptinkamas 
Pietų Amerikoje Gyvenimo trukmė 2 savaitės. Minta 
žiedų ir  vaisių nektaru. Sparnų skersmuo 7-7,5cm.

19 €
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morpho Didius

Įspūdingo dydžio drugelis. Neturintis mėlynos spal-
vos, bet dėl ypatingos sparnų struktūros, kurią su-
daro žvynai, matoma mėlyna spalva.

100 €

Papilio ulysses

Papilionidų karalius, kiekvieno rimto kolek-
cioneriaus kolekcijoje privalomas eksponatas.

40 €

Papilio blumei

Spalvingas, grakštus drugelis su „kojytėmis“ 
iš Indonezijos. Papilionidae šeimos atstovas.

40 €

Morpho polyphemus

Elegantiškas, raštuotas baltos spalvos druge-
lis. Vienas iš Morpho atstovų, kuris nėra mėly-
nos spalvos. Dėl to – itin vertinamas kolek-
cionierių. Sparnų skersmuo – 11 cm.

30 €

graphium weiskei

Puikus drugelis, su retomis gamtoje randam-
omis spalvomis.

25 €
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