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TRANSSYLVANIEN 

 

 
 

1. Cluj 

2. Odorheiu Secuiesc 

3. Fortress Hill, Bagy 

4. Sânpaul fiskdammar 

5. Sighisoara 

6. Rubin Pension, Bor-

zont 

7. Cheile Bicazului 

8. Rimetea 
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DELTAGARE 

Birgitta Bexelius, Bromma 

Rolf Jansson, Emmaboda 

Birgitta Hansson, Mölle 

Bo Hansson, Mölle 

Göran Ström, Bromma 

 

 

 

 

RESELEDARE 
Richard Ottvall, Höör 

 

 

 

LOKALGUIDE 
Lajos Nemeth 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

15/7 Ankomst till Cluj på eftermiddagen respektive tidig kväll beroende på avreseort från Skandi-

navien. Transport ca 200 km till Desag Pension nära Odorheiu Secuiesc 

16/7 Homorod-dalen med fjärilslokalen Fortress Hill vid Bagy. Lunch vid fiskdammarna i Sânpaul. 

På eftermiddagen lokal för violett guldvinge och kulturbesök i världsarvsbyn Viscrii. Natt i 

Desag Pension 

17/7 Breite Forest vid Sighisoara för fjärilar och björngömsle på kvällen. Natt i Desag Pension 

18/7 Kort stopp vid Libanpasset på vägen till Gheorgheni. Natt i Borzont, Gheorgheni 

19/7 Exkursion till Bekasz-ravinen. Natt i Borzont, Gheorgheni 

20/7 Transport ca 200 km till Celesti Pension nära byn Rimetea med fjärilsstopp längs vägen 

21/7 Fjärilsskådning i Rimeteas omgivningar i lövskogsområden samt i ravinen Cheile Varisoarei 

och vid borgruin. Natt i Celesti Pension 

22/7 Todra Gorge på förmiddagen och återbesök på skogsväg i lövskog. Natt i Celesti Pension 

23/7 Transfer tidigt på morgonen till Cluj och hemresa 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Common Glider. Foto: Richard Ottvall 
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Gruppen samlad framför den fortifierade kyrkan i Viscrii. Foto: Richard Ottvall/Lajos Nemeth 

 
INLEDNING 

Detta var AviFaunas andra resa till Transsylvanien. Många förknippar denna region med vampyrer, men legen-

den om Dracula har egentligen ingen förankring i den sanna historien om Transsylvanien. Vårt fokus låg på 

fjärilar, och när man åker genom det böljande landskapet med höslåtter som görs för hand på vidsträckta blomri-

ka gräsmarker är det kanske inte så konstigt att fjärilarna frodas i denna del av Europa. Trots lite oflyt med väd-

ret och kraftiga regn noterade vi som mest drygt 50 dagfjärilsarter på en dag och vår artlista inkluderade i stort 

sett samtliga mest önskade fjärilar.  

 

Transsylvanien ligger i Rumänien, men var i många sekler en självstyrande del av Ungern. Därför är det ungers-

ka inflytandet påtagligt och vår eminente guide från Ungern berättade detaljerat om den intressanta historien om 

Transsylvanien – givetvis från sitt perspektiv! Historien omfattar också saxarna, vilka har satt sin speciella prägel 

på byggnader, kultur och mat. Även romerna har sin del i historien och deras enkla leverne smälter in där männi-

skor lever nära naturen på ett sätt som vi andra inte längre har kunskap om. 

 

I det vackra landskapet fanns förstås också exotiska fåglar och särskilt de vita storkarnas bon ovanför husen i 

byarna var en annorlunda syn för oss. En välorganiserad guidning till ett komfortabelt gömsle gav observationer 

av vilda björnar på närhåll. 

 

En viktig del av resan var maten och den kunde vi verkligen inte klaga över. Jo, kanske att vi åt lite för mycket 

av allt det goda!  

 

Det var helt enkelt en fantastisk resa där det verkliga Transsylvanien överträffade myten!  
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RESEDAGBOK 

 

Fredag 15 juli 

Köpenhamnsresenärerna anlände till Cluj vid 14-tiden i 

strålande sol. Vår guide, Lajos, mötte upp och med To-

mas bakom ratten åkte vi in till Clujs centrala äldre kvar-

ter för en kortare stadsvandring. Flera kyrkor besöktes 

men det var statyn på Matthias Corvinus intill den mäkti-

ga gotiska kyrkan som dominerade på torget. Svart röd-

stjärt sjöng från ett hustak men i värmen var det skönt att 

slå sig ner under ett parasoll vid ett av de många caféerna. 

  Det blev dags att återvända till flygplatsen och hämta 

upp Göran och Birgitta som hade startat resan från 

Stockholm lite senare än oss andra med Köpenhamn som 

avresort.  Eftersom vi hade en relativt lång transport till 

vår första övernattning på Desag Pension nära staden 

Odorheiu Secuiesc stuvade vi in oss i den rymliga mini-

bussen och lämnade Cluj bakom oss. Bilfärden gick 

genom ett böljande jordbrukslandskap där höet skördades 

för hand och hästvagnar samsades på vägarna med nya 

moderna bilar. Vita storkar blev allt talrikare ju längre 

österut vi kom och törnskata var under hela veckan en 

karaktärsfågel. 

  Ungefär halvvägs till vårt pensionat stannade vi till i 

staden Reghin för middag på en restaurang med namnet 

Equinoxe. Restaurangen hade hyrts för kvällen till ett 

tonårskalas och diskjockeyn spelade musik därefter. Vi 

valde därför att placera oss ute på terrassen på vår egen 

kant.  

  Klockan hann bli 23 innan vi nådde vår destination för 

dagen och trötta kröp vi snart till sängs. 

 

Lördag 16 juli 

Frukost serverades kl 8 och ännu en solig och varm dag 

väntade oss.  På programmet stod en exkursion till Ho-

morod-dalen. Vi hade inte kommit särskilt långt i denna 

natursköna dal när vi stannade för några fåglar på en 

ledningstråd, vilka visade sig vara svartpannade törnska-

tor. Snart dök flera läckra biätare upp för en flyguppvis-

ning och två mindre skrikörnar gled förbi på relativt nära 

håll. 

  Vid Bagy fortsatte vi upp med den terränggående mini-

bussen mot en kulle med namnet Fortress Hill vilken 

lockade särskilt mycket för sin fjärilsrikedom. Det blåste 

friskt nära toppen och målarten Hermit kunde inte påträf-

fas. Utsikten från kullen var magnifik och efter målmed-

vetet sökande hittade vi åtskilliga trevliga fjärilsarter - 

men när en seglarfjäril poserade fint blev det förstås 

fotosession. En härfågel hade troligen sin boplats i en 

uppgrävd grop och vita storkar sågs närapå hela tiden i 

luften. 

  När vi passerade byn Sinpaul var storkbona tätt placera-

de och vi kunde enkelt räkna in 25 aktiva bon. I byns 

utkant ligger flera stora fiskdammar och vi intog lunchen 

uppifrån en höjd med utsikt över merparten av dessa 

dammar. Flera turturduvor satt snyggt på ledningar och i 

en av dammarna hittades vitögd dykand, tyvärr på långt 

håll. Det fanns hela tiden fåglar att titta på och en purpur-

häger pockade på vår uppmärksamhet när den passerade 

oss på trevligt obsavstånd. Kring byggnaden där vi åt vår 

lunch fanns flera svingelgräsfjärilar. 

  Vi fortsatte dagens exkursion till en lokal för den ovan-

liga fjärilen violett guldvinge. Efter en stunds traskande i 

högt gräsvid ett upptorkat kärr hittade Lajos en individ av 

den vackert violettfärgade fjärilen. Lajos pekade ut åt- 

 

 

minstone ytterligare två violetta guldvingar och blåvingen 

Large Scarce Blue som sågs på värdväxten blodtopp. Två 

mindre skrikörnar underhöll oss med flygakrobatik på 

hög nivå. 

 

Området kring Fortress Hill var vackert och rikt på 

blommande växter. Foto: Richard Ottvall 

 

  Vägen till världsarvsbyn Viscrii var i dåligt skick, fak-

tiskt sämre än på många andra vägar vi körde på den här 

resan. Men Viscrii är en väldigt speciell by vi inte ville 

missa. Här har prins Charles köpt ett hus och bidragit 

med en hel del pengar i syfte att bevara ett traditionellt 

leverne som sannolikt saknar motstycke i stora delar av 

vår världsdel. Vi hade planerat att äta saxisk mat hemma 

hos en familj, men då hon skulle få plötsligt besök av 

dignitärer från Bukarest fick vi kliva åt sidan. Vid den 

fortifierade kyrkan gav Lajos oss istället en intressant 

historielektion om saxarna, vilka idag bor i Rumänien i 

betydligt färre antal jämfört med för 30 år sedan. 

  På vägen tillbaka till vårt boende stannade vi till i Odor-

heiu Secuiesc och besökte en restaurang som serverade 

fantastisk saxisk mat, i mitt tycke resans bästa middag. 

Kantarellsåsen var närmast gudomlig.  

 

Söndag 17 juli 

Frukosten serverades vid 8-tiden och därefter äntrade vi 

minibussen och körde mot den medeltida staden Sighiso-

ara som grundades av saxare på 1100-talet. Detta är en 

fantastisk spektakulär stad med ett resligt klocktorn som 

ses på långt håll. Vi fortsatte till en magnifik lövskog 

med stora, gamla ekar och blomrika, öppna ängsmarker. 

Denna magnifika skog hyser den eftertraktade skuggpär-

lemorfjärilen. Mörka moln låg tungt över skogen vilket 

försvårade fjärilsskådningen, men när solen väl bröt 

igenom hittade Lajos snart ett praktfullt exemplar av 

skuggpärlemorfjäril. En annan minnesvärd fjäril från 

denna plats var den snygga gullvivefjärilen. 

  I den fantastiska skogen fanns förstås inte bara fjärilar. 

Området hyser gott om hackspettar och intressanta skal-

baggar. Vi noterade enbart gröngöling och spillkråka av 

hackspettarna men hittade också en läcker bokoxe (liten 

ekoxe). En familj med sommargyllingar visade upp sig en 

alltför kort stund för att samtliga skulle hinna med att få 

en skymt av de vackra fåglarna. Längs grusvägens kanter 

spelade gulbukiga klockgrodor i de små vattensamlingar 

som fanns till buds.  

  Efter en trevlig förmiddag serverades lunch på en rast-

plats i den öppna delen av skogen. Två fårhundar höll oss 

sällskap och väntade tålmodigt på att vi skulle lämna 

några matrester. Himlen var rejält mörk när vi lämnade 

skogen för transport tillbaka till hotellet.  
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Närkontakt med björn. Foto: Richard Ottvall 

 

  Väl tillbaka på vårt hotell fanns det tid för lite vila innan 

det var dags att äta igen. Det blev en förhållandevis tidig 

middag då vi hade bokat plats i ett björngömsle till 19.30. 

I ett rakt led följde vi vår björnguide som med bössan 

över axeln tog oss med tysta steg till ett komfortabelt 

gömsle. Ett fyrhjulsdrivet fordon kom med mat och körde 

bort igen för att björnarna skulle förstå att maten var 

serverad. Efter att stillheten infunnit sig dröjde det endast 

5 minuter innan den första björnen smög fram ur gröns-

kan. I en dryg timmes tid studerade vi totalt 7 olika björ-

nar som mestadels visserligen ägnade sig åt att äta majs 

men som också visade upp styrkedemonstrationer och 

trädklättring. Enligt björnguiden var det 2 honor med 

vardera 2 ungar samt en ensam hona som kom till gläntan 

vid vår vistelse. När vi skulle lämna platsen måste björ-

narna först skrämmas bort och vi kunde höra brak i sko-

gen på vägen ner mot bilarna. 

 

Avslappnade efter att vi hade hittat skuggpärlemorfjäri-

len. Foto: Richard Ottvall 

 

Måndag 18 juli 

Avresa efter frukost norrut över Leban-passet. De mörka 

molnen indikerade att regnet inte var långt borta. Vi  

 

stannade till vid en vacker ängsmark längs vägen men 

fjärilarna gömde sig i vegetationen och var svårfunna. 

Det var samma sak på en annan lokal. Det verkade som 

att fjärilarna insåg vad som var på gång och därför tog 

skydd inför regnet. 

  Regnet kom som väntat och vi tog en lång lunch under 

tiden. När det kraftiga regnet väl upphörde åkte vi mot 

pensionatet och installerade oss. Vi var fortfarande sugna 

på mer fjärilar och fåglar och åkte därför en runda kring 

Gheorghini utan att hitta något anmärkningsvärt. 

  Middagen intogs på pensionatet. 

 

Var är fjärilarna? Foto: Rolf Jansson 

        

Tisdag 19 juli 

Eftersom solen inte riktigt ville visa sig på morgonstun-

den åkte vi en dryg timme till Bekasz-ravinen för att leta 

efter murkrypare. Området heter Cheile Bicazului Has-

mas på rumänska och är en vacker plats. Det är också ett 

populärt turistmål och marknadsstånd fanns på lång rad 

alldeles nedanför de mest spännande branterna för span 

efter en liten fågel med fjärilsliknande flykt. Där stod vi i 



  AVIFAUNA

   

 7 

två timmar och tittade uppåt på klipporna utan att ha 

turen med oss. Alpseglare svepte förbi på himlen och 

strömstare sågs bra i bäcken intill vägen, men någon 

murkrypare gick inte att få syn på. Det är också en fågel 

som kan vara notoriskt svår att få se. Lajos hade dock inte 

upplevt ett misslyckande tidigare på denna normalt sett 

relativt enkla lokal. Så kan det vara med fågelskådning 

och vi lämnade platsen och turisterna bakom oss för en 

lunch på ett ståtligt ställe i närheten. Eftersom man hade 

problem med elförsörjningen i dalen var gulaschsoppa 

det enda som fanns till buds. Helt Ok för oss! 

  Under eftermiddagen visade solen upp sig några korta 

stunder och vi fick några möjligheter till fjärilsskådning i 

fina ängsmarker kring staden Gheorghini. Purple-shot 

Cooper (en snygg guldvinge), vitfläckig guldvinge, sot-

nätfjäril och fläckig nätfjäril var några av lokalens trevli-

gaste fjärilsarter. 

 

Onsdag 20 juli 

Idag väntade en drygt 3 timmars transport västerut till 

Rimitea. Färden gick mestadels genom odlade marker 

och majsodlingar blev något vanligare efterhand. Märk-

ligt nog tog de vita storkarna plötsligt slut och vi skulle 

inte se fler under den återstående delen av resan. I några 

dammar längs med den hårt trafikerade vägen där det var 

svårt att stanna till med minibussen fanns ägretthäger och 

styltlöpare. 

  Äntligen såg vi mer av blå himmel och sol under dagen 

vilket räckte för att vi skulle kunna hitta donauhöfjäril på 

en lokal längs med vägen. För ett otränat öga var kanske 

skillnaden gentemot andra höfjärilar inte så stor, men 

visst var donauhöfjärilen vackert orangefärgad på ovansi-

dan. Vi fick möjlighet att jämföra med såväl rödgul och 

ljusgul höfjäril. Tack vare solen kunde vi också hitta 

svartfläckig blåvinge, hedpärlemorfjäril, sotguldvinge 

och kattunvisslare. Göran hade turen att se en sandödla. 

  Innan vi kom fram till vårt boende gjorde vi ett kort 

besök på en skogsväg. Vid vår ankomst svärmade skogs-

vitvingar vid en vattenpöl på vägen. Det bådade gott inför 

morgondagen då vi skulle återkomma till lokalen. 

  Boendet i byn Celesti nära Rimitea var onekligen stor-

slaget och vi välkomnades med flera större dagsvärmare 

som likt kolibrier flög mellan blommande växter. På 

kvällen när mörkret lagt sig ordentligt visslade två dvärg-

uvar under en stjärnklar himmel. 

 

Schackbräde fanns överallt och var en av resans talrikaste 

fjärilar. Foto: Rolf Jansson     

 

Torsdag 21 juli 

En kort morgonpromenad utanför hotellet resulterade i en 

hörd vaktel. Efter en tidsmässigt utdragen frukost åkte vi 

tillbaka till grusvägen i den spännande skogen. Det skulle 

bli en mycket lyckad förmiddag med åtskilliga godbitar 

som aspskimmerfjäril, tryfjäril, ungersk glidarfjäril och 

dess släkting Common Glider. Praktfjärilar i olika storle-

kar, former och färger! Skogen som under en majmorgon 

måste koka av fågelsång var nu relativt tyst och istället 

fick vi spana efter andra djur. Klockgrodor simmade runt 

i lervällingen i hjulspåren på grusvägen och murödlor och 

smaragdödla solbadade på en sluttning. Göran hoppades 

länge på att en större ekbock skulle vakna till liv i hans 

hand, men den förblev orörlig och livlös. 

  Lunchen intogs på en liten charmig restaurang i centrala 

Rimitea med en sjungande gulhämpling i bakgrunden. Vi 

var förstås också tvungna att smaka på en dessert som 

skulle vara speciell för regionen. Desserten var en nyhet 

för oss alla, men om den var god eller inte rådde det 

delade meningar om. 

  Efter lunch besökte vi den vackra, men lite karga ravi-

nen Cheile Varisoarei. Längs med en liten bäck fanns 

mängder av fjärilar och vi hade fullt sjå att hänga med 

Lajos när han rabblade olika namn på blåvingar. Det var 

svärmar med blåvingar och många arter är synnerligen 

lika varandra. Fetörtsblåvinge var en art som stack ut från 

de andra. Samtidigt med alla fjärilar försökte vi hålla koll 

uppåt där åtminstone en rostgumpsvala och flera klipp-

svalor drog runt. 

  Därefter åkte vi upp till borgruinerna på en kulle ovan-

för Rimetea med fantastisk utsikt över området. Medan 

de flesta andra turister gick upp den branta delen körde 

Tomas terrängkörning upp till krönet, vilket underlättade 

vår vandring till borgen avsevärt. Det fanns gräsmarker 

längs sluttningen och Lajos gjorde ett försök att hitta 

flygande alkonblåvinge men hittade endast fjärilens ägg 

på värdväxten gentiana. Vi fick i alla fall fina obsar på en 

stor vitbandad gräsfjäril som hade valt ett träd intill den 

parkerade minibussen som viloplats. 

  Middagen intogs på hotellet och återigen hördes dvärg-

uv under natten. 

 

Fredag 22 juli 

Sista heldagen på resan inleddes med en förmiddag på 

Todra-platån. Återigen blev det terrängkörning på en 

närmast obefintlig väg som efter allt regnande såg mer ut 

som ett djupt dike än en väg. Promenaden upp till den 

magnifika utsikten från toppen av platån blev betydligt 

kortare tack vare Tomas insats. Dessutom sågs en miner-

vauggla från bussen. Det var varmt och soligt denna 

förmiddag och inte direkt många fjärilar i luften. Flera 

eleganta seglarfjärilar livade upp. Den mest intressanta 

fjärilsarten var annars en Marbled Skipper, en liten fjäril 

som gjorde Lajos stormförtjust. En annan trevlig insekt 

var den märkliga Neuropteran Owlfly – trollslända och 

fjäril samtidigt – som vi tyvärr inte lyckades fånga in för 

närstudier utan som enbart sågs i flykten. Kungsörnarna 

var inte hemma i det stora risboet i branten men alpsegla-

re och en svart stork flög förbi. 

  Vi stannade till vid en restaurang nedanför platån och 

hade som omväxling en lite lättare lunch med glass som 

efterrätt. Därefter blev det ett nytt försök på Fenton’s 

Wood Wing längs grusvägen i den härliga skogen. Lajos 

kände sig inte helt 100 % på att vi verkligen fångade 

någon individ av den svårbestämda arten, men vi hittade 

några riktigt goda kandidater. Förutom de vackra glidar-

fjärilarna såg vi kvickgräsfjäril som var en ny fjärilsart 

för resan. Det skulle också bli den sista arten och totalt 

kunde vi summera 85 dagfjärilsarter. Ett fantastiskt resul-
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tat egentligen, men vi insåg också att det långt ifrån 

optimala vädret påverkade antalet arter och individer 

fjärilar den här veckan. 

  Avslutningsmiddagen tog vi i Rimitea på samma restau-

rang som gårdagens lunch. Efter middagen gjorde vi en 

byvandring i den intressanta byn.  

 

Lördag 23 juli 
Mycket tidig avfärd mot Cluj och hemresa. 

 

Richard Ottvall 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utsikten från borgruinen var enastående. Foto: Richard Ottvall 
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Sotguldvinge. Foto: Rolf Jansson 

 

Artlista dagfjärilar 
1 Rödfläckig blåvinge Aricia agestis   

1 i skogen nära Sighisoara 17.7, 1 längs vägen 19.7, 5 längs vägen 20.7 och tämligen allmän Rimetea 21.7 och 22.7 

2 Brun blåvinge Aricia eumedon   

1 längs vägen 20.7 

3 Kronillblåvinge Cupido alcetas   

1 i skogen nära Sighisoara 17.7 

4 Östlig kortsvansad blåvinge Cupido decoloratus   

3 Fortress Hill, Bagy 16.7 

5 Mindre blåvinge Cupido minimus   

Tämligen allmän 20.7 och tämligen allmän Rimetea 21 och 22.7 

6 Osirisblåvinge Cupido osiris   

1 längs vägen 16.7 och tämligen allmän Rimetea 21.7 

7 Ängsblåvinge Cyaniris semiargus   

1 längs vägen 20.7 

8 Purple-shot Copper Lycaena alciphron   

1 längs vägen 19.7 

9 Kärrguldvinge Lycaena dispar   

1 ♂ Rimetea 21.7 

10 Violett guldvinge Lycaena helle   

3 längs vägen 16.7. En vacker men sällsynt guldvinge som är på tillbakagång i Europa 

11 Mindre guldvinge Lycaena phlaeas    

1 längs vägen 19.7 och 20.7 

12 Sotguldvinge Lycaena tityrus   

1 Rimetea 21.7 

13 Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae   

1 ♂ längs vägen 19.7 

14 Alkonblåvinge Maculinea alcon   

Lajos hittade ägg vid borgen nära Rimetea 21.7 

15 Svartfläckig blåvinge Maculinea arion   

2 längs vägen 20.7 och 1 Rimetea 21.7 

16 Scarce Large Blue Maculinea teleius   

10 på lokalen för violett guldvinge 16.7 och 1 Rimetea 21.7 

17 

 

18 

 

Ljungblåvinge Plebejus argus   

Tämligen allmän i skogen nära Sighisoara 17.7, tämligen allmän längs vägen 20.7 och allmän Rimetea  

Kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon 

1 fotograferades längs vägen 16.7 och flera sågs Rimetea 21.7 

19 Silverblåvinge Polyommatus amandus   

Observerad 3 dagar totalt 
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20 Isblåvinge Polyommatus coridon   

Tämligen allmän på lokal längs vägen 20.7 och allmän Rimetea 21 och 22.7 

 

 
Isblåvinge med den kalla blåa färgen. Foto: Rolf Jansson 

 

21 Puktörneblåvinge Polyommatus icarus    

Tämligen allmän Fortress Hill, Bagy 16.7, tämligen allmän nära Sighisoara 17.7, tämligen allmän längs vägen 20.7 

och tämligen allmän Rimetea 21.7 och 22.7 

22 Chapman’s Blue Polyommatus thersites   

Flera Rimetea 21.7 

23 Eastern Baton Blue Pseudophilotes vicrama   

1 Fortress Hill, Bagy 16.7 

24 Fetörtsblåvinge Scolitantides orion   

2 Rimetea 21.7 

25 Påfågelöga Aglais io   

1 Fortress Hill, Bagy 16.7, 3 längs vägen 20.7, 1 Rimetea 21.7 och 1 Rimetea 22.7 

26 Nässelfjäril Aglais urticae   

1 Rimetea 22.7 

27 Aspskimmerfjäril Apatura ilia   

1 längs vägen 18.7, 1 längs vägen 20.7 och 3 Rimetea 21.7 

28 Sälgskimmerfjäril Apatura iris   

1 längs vägen 18.7 och 1 Rimetea 21.7 

29 Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus   

Allmän och observerad 7 dagar totalt 

30 Kartfjäril Araschnia levana    

1 längs vägen 18.7, 1 längs vägen 19.7, 3 längs vägen 20.7 och 2 Rimetea 22.7 

31 Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe   

Tämligen allmän Rimetea 21.7 och 22.7 

32 Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja   

1 Fortress Hill, Bagy 16.7 och tämligen allmän på lokal längs vägen 20.7 

33 Skuggpärlemorfjäril Argynnis laodice   

4 i skogen nära Sighisoara 17.7 

 

 
Skuggpärlemorfjäril. Foto: Rolf Jansson 
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34 Hedpärlemorfjäril Argynnis niobe   

5 Odorheiu Secuiesc area 18.7 

35 Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia    

1 längs vägen 19.7, tämligen allmän Rimetea 21.7 och 1 Rimetea 22.7 

36 Violett pärlemorfjäril Boloria dia   

5 nära Sighisoara 17.7, 2 längs med vägen 19.7 och flera längs vägen 20.7 

37 Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria selene   

2 nära Sighisoara 17.7 

38 Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino   

2 längs vägen 18.7, 1 längs vägen 19.7 och tämligen allmän längs vägen 20.7 

39 Stor vitbandad gräsfjäril Brintesia circe   

3 Rimetea 21.7 och 1 Rimetea 22.7 

40 Prydlig pärlemorfjäril Clossiana euphrosyne   

Tämligen allmän Rimetea 21.7 

41 Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania   

2 nära Sighisoara 17.7, 1 Rimetea 21.7 och tämligen allmän Rimetea 22.7 

42 Darrgräsfjäril Coenonympha glycerion   

5 längs vägen 20.7 och 5 Rimetea 22.7 

43 Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus   

Tämligen allmän Fortress Hill, Bagy 16.7, nära Sighisoara 17.7, längs vägen 19.7 och 20.7 samt Rimetea 21.7 och 

22.7 

44 Scotch Argus Erebia aethiops   

Observerad fåtaligt 5 dagar totalt 

 

 
Scotch Argus. Foto: Richard Ottvall 

 

45 Stor bandgräsfjäril Hipparchia fagi   

2 Rimetea 21.7 och noterad Rimetea 22.7 

46 Sandgräsfjäril Hipparchia semele   

1 Rimetea 21.7 och flera Rimetea 22.7 

47 Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia   

5 längs vägen 20.7 och tämligen allmän Rimetea 21.7 och 22.7 

48 Vitgräsfjäril Lasiommata maera   

1 Cheile Bicazului 19.7 

49 Svingelgräsfjäril Lasiommata megera   

2 Sânpaul fiskdammar 16.7, tämligen allmän Rimetea 21.7 och 22.7 

50 Tryfjäril Limenitis camilla   

1 längs vägen 19.7 och 5 Rimetea 21.7 

51 Slåttergräsfjäril Maniola jurtina   

Talrik och observerad 7 dagar totalt 

52 Schackbräde Melanargia galathea   

Talrik och observerad 7 dagar totalt 

53 Skogsnätfjäril Melitaea athalia   

1 Fortress Hill, Bagy 16.7 och 1 längs vägen 19.7 

54 Sotnätfjäril Melitaea diamina   

1 längs vägen 19.7 
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55 Fläckig nätfjäril Melitaea didyma   

1 längs vägen 19.7, tämligen allmän längs vägen 20.7 och tämligen allmän Rimetea 22.7 

 

 
Fläckig nätfjäril. Foto: Rolf Jansson 

 

56 Lesser Spotted Fritillary Melitaea trivia   

2 nära Sighisoara 17.7 

57 Dryad Minois dryas   

Observerad 7 dagar totalt 

58 Ungersk glidarfjäril Neptis rivularis   

3 Rimetea 21.7 och 1 Rimetea 22.7 

59 Common Glider Neptis sappho   

15 Rimetea 21.7 och 10 Rimetea 22.7 

60 Kvickgräsfjäril Pararge aegeria   

1 Rimetea 22.7 

61 Vinbärsfuks Polygonia c-album   

1 Fortress Hill, Bagy 16.7, 1 nära Sighisoara 17.7, 5 längs vägen 20.7 och 5 Rimetea 21.7 

62 Amiral Vanessa atalanta    

5 Fortress Hill, Bagy 16.7, 2 Sighisoara 17.7, 1 längs vägen 19.7, 5 längs vägen 20.7, 10 Rimetea 21.7 och tämli-

gen allmän Rimetea 22.7 

63 Tistelfjäril Vanessa cardui    

Observerad 7 dagar totalt 

64 Segelfjäril Iphiclides podalirius   

5 Fortress Hill, Bagy 16.7, 1 nära Sighisoara 17.7, 5 Rimetea 21.7 och tämligen allmän Rimetea 22.7 

 

 
Segelfjäril som tappat ena svansutskottet. Foto: Richard Ottvall 
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65 Makaonfjäril Papilio machaon   

1 Fortress Hill, Bagy 16.7, 1 längs vägen 19.7, 2 längs vägen 20.7, 5 Rimetea 21.7 och flera Rimetea 22.7 

66 Lesser Clouded Yellow Colias chrysotheme   

1 Rimetea 22.7 (endast Lajos) 

67 Rödgul höfjäril Colias croceus   

Tämligen allmän längs vägen 20.7, 5 Rimetea 21.7 och tämligen allmän Rimetea 22.7 

68 Östlig ljusgul höfjäril Colias erate   

1 längs vägen 16.7 

69 Ljusgul höfjäril Colias hyale   

Observerad 6 dagar totalt med enstaka individer 

70 Donauhöfjäril Colias myrmidone   

5 på lokal längs vägen 20.7 av denna i Europa mycket sällsynta art 

 

 
Donauhöfjäril. Foto: Rolf Jansson 

 

71 Citronfjäril Gonepteryx rhamni   

2 Rimetea 21.7 

72 Fenton’s Wood White Leptidea morsei   

2 individer Rimetea 22.7 var högst sannolikt denna art även om Lajos inte var 100 % säker 

73 Skogsvitvinge Leptidea sinapis   

Observerad 7 dagar totalt och särskilt talrik i skogen nära Rimetea 21 och 22.7 

74 Southern Small White Pieris mannii   

1 Rimetea 21.7 

75 Rapsfjäril Pieris napi   

Talrik nära Sighisoara 17.7. Observerad 4 dagar totalt 

76 Rovfjäril Pieris rapae   

Observerad 4 dagar totalt 

77 Gullvivefjäril Hamearis lucina   

1 nära Sighisoara 17.7 och 1 Rimetea 21.7 
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Marbled Skipper. Foto: Richard Ottvall 

 

Tjockhuvuden 
1 Marbled Skipper Carcharodus lavatherae   

1 Rimetea 22.7 

2 Skogsvisslare Erynnis tages   

5 längs vägen 16.7 och tämligen allmän Rimetea 21.7 

3 Ängssmygare Ochlodes sylvanus   

Observerad 5 dagar totalt 

4 Kattunvisslare Pyrgus alveus   

1 längs vägen 20.7 

5 Backvisslare Pyrgus armoricanus   

1 Rimetea 21.7 och flera Rimetea 22.7 

6 Safflower Skipper Pyrgus carthami   

1 längs vägen 20.7 och 2 Rimetea 22.7 

7 Smultronvisslare Pyrgus malvae   

1 Rimetea 22.7 

8 Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola   

Observerad 7 dagar totalt 

9 Större tåtelsmygare Thymelicus sylvestris   

Observerad 7 dagar totalt 

 

 
                      Scarce Large Blue på värdväxten blodtopp. Foto: Richard Ottvall 
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Ett av många storkbon i Sânpaul. Foto: Richard Ottvall 

 

Fåglar 
1 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Allmän Sânpaul fiskdammar 16.7 

2 Brunand Aythya ferina   

25 Sânpaul fiskdammar 16.7 

3 Vitögd dykand Aythya nyroca   

5 Sânpaul fiskdammar 16.7 

4 Vaktel Coturnix coturnix coturnix   

1 hörd Rimetea 21.7 

5 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

5 Sânpaul fiskdammar 16.7 

6 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

10 Sânpaul fiskdammar 16.7 

7 Svart stork Ciconia nigra   

1 Rimetea 22.7 

8 Vit stork Ciconia ciconia ciconia   

Allmän längs vägen 16.7 och 5 längs vägen 20.7. Observerad 5 dagar totalt 

9 Natthäger Nycticorax nycticorax nycticorax   

1 juvenil Sânpaul fiskdammar 16.7 

10 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

5 Sânpaul fiskdammar 16.7 och 5 längs vägen 20.7 

11 Purpurhäger Ardea purpurea purpurea   

1 Sânpaul fiskdammar 16.7 

12 Ägretthäger Ardea alba alba   

10 i våtmarker längs vägen 20.7 

13 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

10 längs vägen 20.7 

14 Bivråk Pernis apivorus   

4 längs vägen 16.7, 2 Sighisoara area 17.7, 1 Cheile Bicazului 19.7 och 2 Rimetea 21.7 

15 Mindre skrikörn Clanga pomarina   

10 längs vägen 16.7, 2 längs vägen 18.7 och 1 längs vägen 20.7 

16 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

2 längs vägen 16.7 och 1 ♀ 19.7 

17 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

1 Sânpaul fiskdammar 16.7 

18 Ormvråk Buteo buteo   

Observerad 8 dagar totalt 

19 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

10 Sânpaul fiskdammar 16.7 

20 Sothöna Fulica atra atra   

20 Sânpaul fiskdammar 16.7 
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21 Styltlöpare Himantopus himantopus   

1 längs vägen 20.7 

22 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Allmän Sânpaul fiskdammar 16.7 

23 Kaspisk trut Larus cachinnans   

5 Sânpaul fiskdammar 16.7 

24 Svarttärna Chlidonias niger niger   

8 Sânpaul fiskdammar 16.7 

25 Skogsduva Columba oenas oenas   

2 hörda Sighisoara 17.7 

26 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Observerad 7 dagar totalt 

27 Turturduva Streptopelia turtur turtur   

2 längs vägen 15.7, 10 Sânpaul fiskdammar 16.7, 1 längs vägen 17.7 och 1 längs vägen 18.7 

28 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Observerad 8 dagar totalt 

29 Gök Cuculus canorus canorus   

1 Fortress Hill, Bagy 16.7 

30 Dvärguv Otus scops   

2 hörda Rimetea 20.7, 1 hörd Rimetea 21.7 och 1 hörd Rimetea 22.7 

31 Minervauggla Athene noctua noctua   

2 hörda Rimetea 21.7 och 1 sedd på förmiddagen Rimetea 22.7 

32 Alpseglare Tachymarptis melba melba   

10 Cheile Bicazului 19.7 och 20 Rimetea 22.7 

33 Biätare Merops apiaster   

25 längs vägen 16.7 

34 Härfågel Upupa epops epops   

2 Fortress Hill, Bagy 16.7 

35 Mindre hackspett Dendrocopos minor   

1 hörd Rimetea 21.7 och 1 hörd Rimetea 22.7 

36 Större hackspett Dendrocopos major candidus   

1 juvenil längs vägen 19.7 och 1 Rimetea 21.7 

37 Spillkråka Dryocopus martius martius   

1 hörd nära Sighisoara 17.7 

38 Gröngöling Picus viridis viridis   

5 nära Sighisoara 17.7, 1 längs vägen 20.7 och 2 Rimetea 21.7 

39 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Observerad 8 dagar totalt 

40 Lärkfalk Falco subbuteo subbuteo   

1 längs vägen 15.7 och 2 längs vägen 16.7 

41 Pilgrimsfalk Falco peregrinus peregrinus   

1 Rimetea 21.7 

42 Törnskata Lanius collurio   

Allmän och observerad 7 dagar totalt 

43 Svartpannad törnskata Lanius minor   

10 längs vägen 16.7 

44 Sommargylling Oriolus oriolus   

1 hörd längs vägen 16.7 och 5 Sighisoara 17.7 

45 Nötskrika Garrulus glandarius glandarius   

Tämligen allmän Sighisoara 17.7 och 1 längs vägen 20.7. Observerad 5 dagar totalt 

46 Skata Pica pica pica   

Observerad 8 dagar totalt 

47 Nötkråka Nucifraga caryocatactes caryocatactes   

1 hörd längs vägen 18.7 och 3 längs vägen 19.7 

48 Kaja Coloeus monedula soemmerringii   

Tämligen allmän längs vägen 15.7. Observerad 3 dagar totalt 

49 Råka Corvus frugilegus frugilegus   

Allmän längs vägen 15.7. Observerad 5 dagar totalt 

50 Gråkråka Corvus cornix cornix   

10 längs vägen 16.7. Observerad 4 dagar totalt 

51 Korp Corvus corax corax   

25 längs vägen 16.7. Observerad 7 dagar totalt 

52 Svartmes Periparus ater ater   

5 längs vägen 20.7 

53 Entita Poecile palustris   

5 Sighisoara 17.7 och 1 hörd Rimetea 21.7 
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54 Talltita Poecile montanus montanus   

2 vid Desag Pension 17.7 

55 Talgoxe Parus major major   

Observerad 6 dagar totalt 

56 Sånglärka Alauda arvensis cantarella   

1 hörd längs vägen 16.7 och 5 hörda Rimetea 22.7 

57 Backsvala Riparia riparia riparia   

5 Desag Pension 16.7 och 5 längs vägen 19.7 

58 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 8 dagar totalt 

59 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

10 Rimetea 21.7 

60 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

Observerad 7 dagar totalt 

61 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

1 Rimetea 21.7 

62 Stjärtmes Aegithalos caudatus europaeus   

2 hörda nära Desag Pension 18.7, 5 längs vägen 20.7, 2 hörda Rimetea 21.7 och 2 hörda Rimetea 22.7 

63 Gransångare Phylloscopus collybita collybita   

Observerad 5 dagar totalt 

64 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

1 ♀ vid Desag Pension 17.7 och 2 hörda längs vägen 20.7 

65 Trädgårdssångare Sylvia borin   

1 hörd längs vägen 20.7 

66 Kungsfågel Regulus regulus regulus   

2 hörda vid Desag Pension 17.7 och 2 hörda längs vägen 18.7 

67 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes troglodytes   

2 hörda Rimetea 21.7 och 2 hörda Rimetea 22.7 

68 Nötväcka Sitta europaea europaea   

2 hörda vid Desag Pension 17.7, 2 Sighisoara 17.7, 2 hörda Rimetea 21.7 och 2 hörda Rimetea 22.7 

69 Trädkrypare Certhia familiaris familiaris   

1 hörd vid Desag Pension 17.7, 1 hörd Rimetea 21.7 och 1 hörd Rimetea 22.7 

70 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   

Allmän längs vägen 15.7. Observerad 4 dagar totalt 

71 Koltrast Turdus merula aterrimus   

5 längs vägen 16.7. Observerad 3 dagar totalt 

72 Björktrast Turdus pilaris   

5 vid Desag Pension 17.7. Observerad 4 dagar totalt 

73 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

5 vid Desag Pension 16.7. Observerad 2 dagar totalt 

74 Dubbeltrast Turdus viscivorus viscivorus   

1 vid Desag Pension 16.7. Observerad 4 dagar totalt 

75 Rödhake Erithacus rubecula   

5 vid Desag Pension 17.7. Observerad 5 dagar totalt 

76 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros gibraltariensis   

1 ♂ Cluj 15.7. Observerad 6 dagar totalt 

77 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

3 vid Desag Pension 17.7 

78 Buskskvätta Saxicola rubetra   

2 längs vägen 18.7 

79 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola rubicola   

1 ♂ Sânpaul fiskdammar 16.7 och 1 ♂ Rimetea 22.7 

80 Stenskvätta Oenanthe oenanthe oenanthe   

2 ♂ längs vägen 16.7 

81 Strömstare Cinclus cinclus aquaticus   

2 Cheile Bicazului 19.7 

82 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 8 dagar totalt 

83 Pilfink Passer montanus montanus   

Allmän längs vägen 16.7. Observerad 4 dagar totalt 

84 Forsärla Motacilla cinerea cinerea   

1 vid Desag Pension 17.7, 3 Cheile Bicazului 19.7 och 2 Rimetea 21.7. Observerad 4 dagar totalt 

85 Sädesärla Motacilla alba alba   

Observerad 7 dagar totalt 
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86 Trädpiplärka Anthus trivialis trivialis   

5 längs vägen 19.7 och 5 längs vägen 20.7 

87 Bofink  Fringilla coelebs coelebs   

1 längs vägen 16.7, 5 vid Desag Pension 17.7 och 5 nära Sighisoara 17.7. Observerad 6 dagar totalt 

88 Stenknäck  Coccothraustes coccothraustes   

5 vid Desag Pension 17.7 

89 Rosenfink  Carpodacus erythrinus   

1 hörd längs vägen 20.7 

90 Grönfink Chloris chloris chloris   

2 hörda vid Desag Pension 18.7 

91 Hämpling Linaria cannabina cannabina   

10 Sânpaul fiskdammar 16.7 och 1 längs vägen 17.7. Observerad 4 dagar totalt 

92 Steglits  Carduelis carduelis carduelis   

Observerad 7 dagar totalt 

93 Gulhämpling  Serinus serinus   

1 hörd längs vägen 16.7, 1 hörd Sighisoara 17.7, 1 hörd Rimetea 21.7 och 1 hörd Rimetea 22.7 

94 Grönsiska  Spinus spinus   

2 hörda längs vägen 18.7 och 2 hörda längs vägen 20.7 

95 Gulsparv Emberiza citrinella erythrogenys   

1 hörd längs vägen 18.7. Observerad 3 dagar totalt 

 

Däggdjur 
1 Fälthare Lepus europaeus   

1 längs vägen 18.7 

2 Rödräv Vulpes vulpes   

1 nära Odorheiu Secuiesc 15.7 och 1 Rimetea 22.7 

3 Brunbjörn Ursus arctos arctos   

7 nära Desag Pension i björngömslet 17.7 och 1 hörd från en kulle vid Desag Pension 18.7 

4 Rådjur Capreolus capreolus   

1 nära Odorheiu Secuiesc 15.7 och 1 Rimetea 22.7 

5 Stor fladdermus Nyctalus noctula   

2 Rimetea 21.7 
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Klockgroda i vattenpöl på skogsbilväg. Foto: Richard Ottvall 

 

Grod- och kräldjur 
1 Åkergroda Rana arvalis  

1 på lokal längs vägen 19.7 

2 Ätlig groda Pelophylax esculentus    

2 på lokalen för violett guldvinge 16.7 samt hörd i hotellträdgårdens damm vid Rimetea 

3 Gulbukig klockgroda Bombina variegata   

Observerad i skogen nära Sighisoara 17.7 och vid Rimetea 21.7 och 22.7 

4 Sandödla Lacerta agilis   

1 längs vägen 20.7 

5 Smaragdödla Lacerta viridis   

1 Rimetea 21.7 och 22.7 

6 Murödla Podarcis muralis   

2 Rimetea 21.7 

7 Huggorm Vipera berus  

1 hittad död 19.7 

 

 

Trollsländor 
1 Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens   

1 längs vägen 20.7 och 1 Rimetea 21.7 

2 Blå jungfruslända Calopteryx virgo   

Observerad med enstaka individer 4 dagar totalt 

3 Blå mosaikslända Aeshna affinis   

2 individer sågs i flykten Rimetea 21.7 

4 Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus   

Flera individer observerade Rimetea 21.7 och 22.7 

5 Bred trollslända Libellula depressa   

5 på lokalen för violett guldvinge 16.7 

6 Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens   

10 på lokalen för violett guldvinge 16.7 

7 Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum   

10 Sânpaul fish ponds 16.7 

8 Större ängstrollslända Sympetrum striolatum   

1 ♀ Rimetea 22.7 
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Skalbaggar 

 

1 Gräsgrön guldbagge Cetonia aurata   

Noterad Rimetea 22.7 

2 Olivgrön guldbagge Potosia cuprea   

Noterad under resan 

3 Grön sandjägare Cicindela campestris   

Noterad under resan bl a vid Rimetea 22.7 

4 Tordyvel Geotrupidae sp   

Noterad 20.7 

5 Bokoxe (liten ekoxe) Dorcus parallelipedus    

1 skogen nära Sighisoara 17.7 

6 Större ekbock Cerambyx cerdo   

1 hittad död Rimetea 21.7 

 

Urval av övriga insekter 
1 Owlfly Ascalaphus macaronius   

5 av denna märkliga fjärilsslända observerades i flykten på Todra-platån 22.7 

2 Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum   

Observerad med enstaka individer 5 dagar totalt 

3 Fläckig glansspinnare Callimorpha dominula   

1 längs vägen 19.7 

4 Smalsprötad Bastardsvärmare Zygaena osterodensis   

1 längs vägen 20.7 

5 Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae   

1 par längs vägen nära Leban-passet 18.7 

6 (Rödbandad) bastardsvärmare Zygaena ephialtes   

1 längs vägen 19.7 och 20.7 

 
 


