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Under vintern väcktes tankarna på en fjärilsresa 
till Bulgarien tillsammans med Kenneth Anders-

son. Jag hade tid att planera och fundera då jag satt i 
rullstol två månader efter en trafikolycka. Jag har varit 
i landet flera gånger men då har det främst handlat om 
fåglar även om jag samlat en del insekter också. Re-
sans huvudmål var Rodopibergens sydostliga utlöpare 
som gränsar mot Grekland, ett område jag gillar extra 
mycket. Den största staden (den är inte stor) i området 
är Krumovgrad där vi bodde på hotell Divna. 

Under vintern ”reste” jag många mil med ”Google 
maps road view” för att hitta biotoper och platser jag 
inte besökt själv. Det var givande och en plan utfor-
made sig. Flyg från Skavsta till Sofia och den första nat-
ten på hotell där.  Vi åkte österut i gryningen och efter 
ca 5 mil var vi framme vid första stoppet i nord sidan 
av Rilabergen. En flodravin med anslutande ängar och 
lövskog. Det var en varierad och väldigt bra insekts-
lokal. Molnen skingrade sig efter nattens regn och 
strax började mängder av dagfjärilar vara på vingarna. 
Dessvärre slöts sig molnen efter ett par timmar men då 

hade vi noterat ett 40-tal arter. På samma lokal fanns 
östlig hålrotsfjäril, tryfjäril, sydlig tryfjäril, enkelbandad 
och dubbelbandad seglare, rysk darrgräsfjäril, Medusas 
svartgräsfjäril många blåvingar bl.a. fetörtsblåvinge och 
diverse visslare. 

Färden gick nu vidare mot sydost i regnet. När vi 
passerat Asenovgrad fick vi en lucka i molntäcket då vi 
passerade ängar på lite högre höjd. Snabbt ur bilen med 
håvarna och så fortsatte resan ner till Krumovgrad. Väl 
incheckade tog vi ett kvällsbesök i solnedgången vid 
Dolna Kula. Det var varmt och trots den sena timmen 
flög fjärilar över blomsterängarna i den nedgående so-
lens sken. Blåkråkor på trådarna, biätare i skyn, en eleo-
norafalk och sjungande olivsångare förgyllde det hela. 
Hotellet var billigt och bra men man ska äta kvällsma-
ten på annan plats. Det var nya ägare sen sist jag var 
här 2017. 

Nästa dag var strålande sol och vi åkte tillbaka till 
Dolna Kula tidigt. Här tillbringade vi stor del av da-
gen. Kenneth for upp och ner i sluttningarna och jag 
försökte hänga på. Det var mängder med dagfjärilar 
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på ängar, i bäckraviner och bland buskage.  Vi hade 
kommit mitt i kläckningen för många arter. Arter vi 
såg enstaka denna dag var mycket vanliga i slutet av 
veckan. Det gällde t.ex. stor älggräsfjäril, sydlig tryfjä-
ril, stor gräsfjäril m.fl. Vi noterade 15 arter blåvingar, 
5 arter guldvinge och 10 arter visslare på denna plats. 
Dessutom ett antal ”svenska arter” som körsbärsfuks, 
pärlemorfjärilar m.fl. Detta område var så bra att vi 
återvände hit tre gånger. Ängarna är selektivt betade 
av kor och får. Känsliga områden betas nog inte varje 
år kanske bara vart tredje år.  De är hägnade med tag-
giga grenar och buskar.  Dessa marker har nog skötts 
på likartat sätt under mycket lång tid. Artrikedomen är 
därmed stor. 

Vädret denna vecka var lite nyckfullt så vi flyt-
tade runt efter solen. På eftermiddagen åkte vi ner 
mot Grekland och gränsbergen. Stora områden med 
betade kullar och små raviner, dessutom ett stort sam-
manhängande lövskogsområde dominerat av ek. Vi 
letade efter lämpliga nattlysplatser.  Vår första lysnatt 
i kanten på ekskogen på en höjd ut över ängarna gav 
många spännande arter såsom, vitsprötad och vitribbad 

skymningssvärmare, fläckig björnspinnare, plommon-
spinnare, flyn och mätare av många arter - vissa av dem 
bekanta från Sverige. Det var biltrafik hela natten förbi 
denna ensliga återvändsväg mot Grekland, märkligt.

Nästa morgon åkte vi till Madzarovoravinen ett 
måste om man är i krokarna. Här finns en stor koloni 
med gåsgam dessutom häckar blåtrast, klippnötväcka 
och smutsgam här.  När vi tittat klart på gamar åkte vi 
till botten av flodfåran, en plats jag besökt tidigare och 
fastnat för. Väl framme visade sig solen efter en regn-
skur och mängder med fjärilar svirrade omkring.

Plötsligt kommer något snabbt i trädtopparna. Men 
vad? En skimmerfjäril. Viken art? Den landar vid en 
vattenpöl tillsammans med 30 andra fjärilar. Ungersk 
skimmerfjäril. Helt kort stopp, sen drar den vidare. På 
denna plats såg vi ett 30-tal av denna mytiska art de 
följande dagarna. Här fanns också schackbräde, tvilling-
fläckad pärlemorfjäril, kardinal, östlig hålrotsfjäril och 
mycket mer. 

Vi besökte den grekiska gränsen ett par nätter till, 
men en natt fick vi inte passera den sista lilla byn då 
EU:s gränspoliser hade aktiviteter i området. Men vi 
var välkomna tillbaka nästa natt sade ett befäl vi pra-
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tade med i telefon. Under stoppet och samtalen hörde 
vi tornuggla, dvärguv och kattuggla. På tillbakavägen 
såg vi stenmård.

De återstående dagarna letade vi nya biotoper och 
återvände till våra bästa platser och snart var veckan 
slut. Den sista natten bodde vi på ett flott hotell i ber-
gen ovanför Smoljan som är en viktig skidort vintertid. 
Det var kallt efter ett sent regn så det blev ingen natt-
fångst. Efter frukost bar det av åt nordväst mot Sofia 
och ett sista stopp på de ängar där vår resa startade. 
Det var lika mycket fjärilar nu och den enkelbandade 
seglaren flög rikligt runt spireabuskar. Det blev inte 
många timmars sömn denna vecka men så brukar det 
vara när Kenneth och jag är på utflykt. Artantalet dag-
fjärilar är i skrivande stund 87. Dessutom noterades ett 
100-tal nattflygande arter. Detta var ingen fågelresa, 
men jag noterade ett 50-tal arter bl.a. eleonorafalkar, 3 
arter gamar, kejsarörn och många rara sångare.
Jag åker tillbaka så säkert, så säkert.

Janne Sjöstedt
Bilder Kenneth Andersson
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