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Insekter og annet fra Romania
Inntrykk fra en tur arrangert av Naturvernforbundet i Buskerud til Transylvania i juni 2012
Arne Fjellberg
I dagene 19.-27.juni 2012 reiste en gruppe på 18 naturinteresserte mennesker til noen av Europas
best bevarte og største utmarksbeiter og slåttenger i fjellområdene i Transylvania. Reiseruta gikk
langs Sibiu – Breite (Sighisoara) – Saschiz – Bunesti – Viscri – Magura – Sibiu. Mesteparten av tida ble
anvendt i områdene rundt landsbyene Viscri og Magura.
Interesseområdet for deltakerne var hovedsakelig flora og fauna (fugl, insekter, edderkopper). I
denne rapporten ligger fokus på insekter og edderkopper. I det følgende presenteres en del foto av
arter vi har kunnet identifisere med rimelig sikkerhet. Hvis ikke annet er nevnt er forfatteren
fotograf. Takk rettes til øvrige fotografer som har stillet sine blinkskudd til disposisjon, i første rekke
Audun Jahren, Thor Østbye, Vidar Johansen og Sidsel Christoffersen. Takk også til Frode Ødegård for
artsbestemming av solitære bier.
Turarrangør: Per Øystein Klunderud, Naturvernforbundet i Buskerud, Åssideveien, 3322 Fiskum.
E-post fylkessekretær: pedroklu@online.no, Hjemmeside: www.naturvernforbundet.no/buskerud

Breite (nær Sighisoara)
Etter oppstigning langs en smal grusvei gjennom en tett løvskog kom vi opp til et åpent
beitelandskap dominert av frittstående eiketrær av enorme dimensjoner. I veikanten og i skogbrynet
fløy sommerfuglene Melanargia galathea og Coenonympha arcania. Eiketrærne var delvis hule og
skjuler sikkert skatter som bare kan oppdages ved mer inngående studier. Vi måtte nøye oss med å
observere store dekkvinger og andre rester etter eikebukken (Cerambyx cerdo). Spor etter larvene
var synlige som brede utgnagde ganger i veden der barken hadde falt av. I mulden rundt foten av
treet ble observert en hel del gammel larveskitt med fasong og størrelse som indikerte eremitt
(Osmoderma eremita), en art som nylig er gjenoppdaget i Norge etter å ha vært ansett som utdødd.
Den er rødlistet over hele Europa og er knyttet til større bestander av gamle løvtrær – mest eik – i
soleksponert posisjon.

Her studeres larveganger etter
eikebukk (Cerambyx cerdo) på
stammen av en flere hundre år
gammel kjempeeik i beitelandskapet
Breite.
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Perleringvinge ( Coenonympha
arcania) fløy i skogkantene rundt
eiketrærne ved Breite (Foto: Audun
Jahren).

Melanargia galathea var en av de vanligste sommerfuglene på reisen vår.
Den fløy gjerne på enger og i skogkanter (Foto: Audun Jahren).
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Viscri

Hovedgata i Viscri. Dyreflokkene vender hjem til kveldsstellet. Stemningen er tidløs.

Landsbyen Viscri ligger sentralt i et bølgende åslandskap med vidstrakte beiteområder som
fortsatt er i aktiv bruk for flokker av storfe, hest og sau. Stølsdrift med melking av sau
(osteproduksjon) drives flere steder. Floraen i området er usedvanlig rik, noe som også setter sitt
preg på insektfaunaen.

Sidsel og Tanja poserer i
blomstereng ved Viscri. Her
var det mer blomster enn
gras. Dette må bli godt høy!
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Noen arter som vi også kjenner hjemmefra: Svalestjert (Papilio machaon), rappringvinge (Maniola
jurtina), keiserkåpe (Argynnis paphia) og aglajaperlemorvinge (Argynnis aglaja) (Foto: Audun Jahren).

Et spesielt habitat som ofte trekker til seg sommerfugler er ferske kuruker, "hestepærer" og
hundemøkk der sommerfuglene sitter og suger til seg safter som inneholder salter de ellers finner
lite av. Tilbudet var stort rundt Viscri, og vi skremte ofte opp sommerfugler når vi passerte slike
godbiter. Thor og Audun hadde en stor opplevelse med et større antall iris- og iliasommerfugler
rundt en stinkende hundeskitt.

Irissommerfugl (Apatura iris), overside og underside (Foto: Audun Jahren).
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Iliasommerfugl (Apatura ilia) (Foto:
Audun Jahren).

Araschnia levana. Denne fine
sommerfuglen fløy omkring i
kjøkkenhagen ved pensjonatet der vi
bodde i Viscri ) (Foto: Audun Jahren).

På enger med høy vegetasjon og litt småbusker kunne vi observere en del hjulspinnende
edderkopper med store fangstnett gjerne utspent mellom kvister og tørre blomserstander fra i fjor.
Hjemme finner vi korsedderkoppen og dens slektninger i slike situasjoner. Her var det en annen
hjulspinner – Aculepeira ceropegia . Arten er bare funnet et par ganger i Norge, så det var stort for en
edderkoppjeger å snuble over denne praktfulle skapningen.

Aculepeira ceropegia. Til høyre en
honningbie fanget og "mumifisert"
av edderkoppen. Hva alle småfluen
gjorde, vet jeg ikke. Men antagelig
slikket de i seg nektar fra bias
pollenladning.
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Tornete busker var også brukt som
"stabbur" for tornskate som spiddet
store gresshopper på lange torner –
noe man også kan oppleve å få se
hjemme i Norge.

En morgen dro vi ut på fotvandring med kjentmann

fra Viscri til Mesendorf, noen timer unna på
andre siden av et skogkledd høydedrag. Ruta gikk gjennom beitemarkene for Viscris kyr og hester og
vi fulgte dyreflokkene på morgentrekket ut fra byen. Engene nærmest landsbyen var ganske hardt
beita, men lenger unna var floraen velutviklet og sommerfuglfaunaen desto rikere.

Vår veiviser på vandringen til Mesendorf traff på en gammel kjenning! (Foto: Sidsel Christoffersen).
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Flokker av kyr og hester på morgenvandring til beitene utenfor Viscri. (Foto: Sidsel Christoffersen).

Lunsjen inntas i skyggen under et blomstrende lindetre. Her ble våre varme kropper invadert av store
mengder små svarte bier som slikket i seg herlig salt nordbosvette! Det var ikke til å unngå at noen
kom i klemme og forsvarte seg med ganske følbare stikk fra giftbrodden. (Foto: Sidsel Christoffersen).

Liten bie (Lasioglossum interruptum)
suger svetta fra fotografens hånd.
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Karene slapper av og diskuterer fugleobservasjoner. (Foto: Sidsel Christoffersen).

Vår kjentmann fra Viscri fant sitt eget tre. Rett før dette hadde han vist oss ferske
ulvespor i søla langs en bekk. (Foto: Sidsel Christoffersen).
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I skogen på høydedraget mellom Viscri og Mesendorf hadde Vidar og jeg hellet med oss og fikk
øye på en vakker Neptis sappho som fløy på ei lita glenne der sola slepp ned til skogbunnen. Hun
poserte villig vekk og Vidar fyrte løs – vel vitende om at denne hadde ingen andre observert! Neptis
sappho er en østlig art som i Europa når vestover til Balkan og Italia, og ikke så vanlig som den andre
arten – Neptis rivularius – som vi fikk senere på turen.

Neptis sappho. Når den brettet vingene flatt ut i solskinnet dannet flekkene på for- og bakvinger
sammenhendende linjer som ga inntrykk av et lys/skygge-mønster som visket ut konturene av en
sommefugl (disruptiv coloration) (Foto: Vidar Johansen).

"Melkebilen" på vei ned mot Mesendorf.
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Audun har et problem – en blåvinge (Polyommatuas icarus) har slått seg ned på kameraet hans!
Deretter var den innom skjeggstubben til Lennart og lesebrillene (innfelt) til en av gamlekara.

Gammel teglsteinsmur i Viscri med tallrike hulrom for en stor koloni av diverse villbier. De svermet i
hundretalls
(Bilde
16b) langs muren og summingen kunne høres når man passerte på gata nedenfor.
Hunnbiene bygger reir hver for seg og er ikke aggressive, men de stikker hvis man tar de i klypa
(Foto: Thor Østbye).
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En hann av pelsbie (Anthophora pubescens) fra teglsteinsmuren i Viscri (Foto: Thor Østbye).

En murerbie (Osmia bidentata) utenfor
reirhullet sitt på teglsteinsmuren i Viscri. Når
murerbiene finner en egnet boplass kan de
etablere store bestander og holde seg der i
årevis. (Foto: Thor Østbye).

En kjeglebie (Coelioxyx rufescens) og en humleflue (Thyridanthrax sp.). Begge er reirparasitter på
solitære bier og var nok på utkikk etter potensielle verter blant teglsteinsmurens beboere (Foto: Thor
Østbye).
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Magura
Mens landskapet rundt Viscri har preg av mykt bølgende åser er omgivelsene rundt Magura av en
skarpere type: En mosaikk av kløfter, kalkskrenter og bratte enger med avvekslende skogteiger og
beiter/slåttemarker med lang hevd. Et skikkelig alpelandskap. Ulv og bjørn er aldri langt unna.

Blomsterenger i Magura. Fjorårets høystakker til høyre.

I veikanten på bildet ovenfor fant vi en vakker grønn hann av sandøgle ( Lacerta agilis s.sp.
chersonensis).
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Audun fokuserer på en bloddråpesvermer.

Auduns bloddråpesvermer
(Zygaena minos) så vi både ved
Viscri og i Magura (Foto: Audun
Jahren).

Trichodes apiarius i blomst av knoppurt i engene over Magura.
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Per Øystein tar seg en pust i en orkidébakke mens Arne tar stand foran en sandbie på rødknapp.
(Foto: Sidsel Christoffersen).

Sandbia Andrena hattorfiana er helt avhengig av store bestander av rødknapp for å overleve. Den
hadde gode forhold både ved Viscri og Magura. I Norge er den en truet art på retur, og vi kjenner
bare to restpopulasjoner i dag.
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Nyklekket kveldpåfugløye
(Smerinthus ocellata) varmer seg i
morgensola på veikanten ved
kirken i Magura.

En av dagene i Magura tok vi oss en tur til noen framstikkende kalkklipper høyt over
landsbyen. Der oppe fikk vi litt "alpefølelse". En nedslitt mnemosynesommerfugl (Parnassius
mnemosyne) havnet i håven og i sprekker i klippene vokste storblomstrete karpaterklokker
(Campanula carpatica). I skogkanten nedenfor løp jeg forgjeves etter en seilende Neptis rivularis som
gang på gang svingte elegant unna håven. Audun ble satt på jobben med å dokumentere denne, og
han ga seg ikke før den satt på fotobrikken.

Karpaterklokke (Campanula carpatica) med
sovende bier i blomsterbunnen.

Marianne, Sidsel og Tuva nyter utsikten fra
toppen av en kalkklippe over Magura.

Nedslitt mnemosynesommerfugl
(Parnassius mnemosyne).
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Neptis rivularis i flukt (Foto: Audun Jahren).

Tanaquil i dyp konsentrasjon over en
kuleorkidé (Traunsteinera globosa) fra
blomsterengene over Magura.

Sidsel i en nedbeita bestand av av gulsøte (enzian - Gentiana lutea) fra skogen over Magura.

I dalen nedenfor Magura skjærer elva seg gjennom

en skikkelig canyon – Zarnestikløfta – et
naturreservat der fuglefolka hadde håpet å få se murkryper. Den holdt seg skjult for oss, men
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klippevegetasjon og små og store kryp langs veien ga likevel store opplevelser. Marianne og Tuva
fant en ildsalamander (Salamandra salamandra) og jeg avdekket et par fryktinngydende
edderkopper som holdt seg skjult under steiner.

Marianne med ildsalamander ( Salamandra
salamandra) i Zarnestikløfta.

Coelotes terrestris. Kroppen måler 14 mm.
Arten har nordgrense i Danmark.

Arne snur på stein i Zarnestikløfta og finne store
edderkopper (Foto: Sidsel Christoffersen).

(Dysdera sp., antagelig longirostris. Et
skikkelig beist med svære kjever, men
egentlig ikke så stor (10 mm). Den satt og
sugde på et skrukketroll da jeg snudde en
flat stein i veikanten.

