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Fladdermusinventering inom delar av fastigheten BjörkstaVedby 1, Västerås kommun, 28 - 29 juni respektive 4 - 5
augusti 2021
Sammanfattning
Företaget Adoxa Naturvård har gett mig och min firma BL Naturkonsult i
uppdrag att göra en fladdermusinventering under två nätter, i rubricerat
område som komplement till en naturvärdesinventering för i princip
samma område.
Fältarbetet utfördes genom manuella inventeringar med handhållna
ultraljudsdetektor (Echo Meter Tough 2 Pro samt Pettersson D240 X).
Dessutom användes en så kallad ”Autobox” (Pettersson D500X) som var
uppsatt under bägge nätterna där ljud från fladdermössen spelades in
automatiskt då fladdermöss flög förbi denna detektor.
Efter inventeringen analyserades ljudfilerna från autoboxarna samt från
ljudfiler som spelats in under den manuella inventeringen. På vissa av
ljudfilerna fanns ibland sådana ljud som inte kom från fladdermöss, så
kallade skräpljud. Detta är något som är oundvikligt när man använder de
denna typ av apparater som känner av även mycket högfrekventa ljud. Det
kan vara vårtbitare under sensommaren, ljud från bilar, flygplan och andra
ljud i skogen och omgivningen. I andra fall var inspelningarna så svaga att
det inte gick att göra en korrekt artbestämning med hjälp av de inspelade
ljuden.
Under den första etappen (slutet av juni) gjordes registreringar av
dvärgpipistrell, nordfladdermus, större brunfladdermus samt av
vattenfladdermus under den manuella inventeringen. Således kunde bara 4
arter dokumenteras under första etappen.
Under andra etappen (början av augusti) registrerades under den manuella
inventeringen följande arter: dvärgpipistrell, nordfladdermus,
vattenfladdermus, mustasch/tajgafladdermus, samt större brunfladdermus.
Lägger man till inspelningarna från autoboxen så tillkommer arterna
brunlångöra och fransfladdermus. Således dokumenterades hela 7 arter
under andra etappen där brunlångöra, fransfladdermus samt
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mustasch/tajgafladdermus var nya arter på listan, jämfört med de arter
som påträffades under första perioden. Mustasch/tajgafladdermus räknas
här som en art. Såväl brunlångöra som fransfladdermus är rödlistade och
tillhör kategorin ”nära hotad” NT. Fransfladdermusen var tidigare mycket
sällsynt och betraktades då som hotad enligt den svenska rödlistan (före
2020). Fortfarande är dock arten inte alls vanlig, så det var ett mycket
intressant fynd!
Inventeringsområdet
Området som inventerades bestod till viss del av golfbanor men i övrigt
av skogspartier där vissa delar var inhägnade för bete, skogsbete.
Lövträdsinslaget är ganska stort i området och åldern på träden
varierade, vilket sammantaget är gynnsamt för den biologiska
mångfalden och i detta fall även när det gäller bra förutsättningar för att
olika fladdermusarter kan finnas här. Några torp och ekonomibyggnader
finns också i området och i dess närhet, vilket kan vara positivt även för
fladdermöss. Golfbanornas vattensamlingar i området samt fuktiga,
sanka partier, finns också vilket gynnar förekomsten av fladdermöss.
Skogsbryn med lövträd och buskar längs golfbaneytorna är också
positiva inslag för fladdermössen. Rika förekomster av fladdermöss, med
olika arter i ett område, ger signaler om att området hyser hög biologisk
mångfald i övrigt.
Inventeringsmetod
Inventeringen gjordes främst genom manuell inventering i området med
hjälp av handburna ultraljudsdetektorer (Echometer Tough 2 Pro samt
Pettersson 240X). Echometern har en funktion som föreslår vilka arter
som spelas in. Förslagen måste dock granskas efteråt eftersom
autoidentifikationen är mycket osäker och att det ibland blir helt fel och i
vissa fall registreringar av ljud som inte är fladdermöss. Den andra
detektorn (Pettersson D240X) användes mer som ett komplement där
vissa ljudupptagningar av fladdermöss spelades in med hjälp av en
digital bandspelare.
De manuella inventeringarna gjordes vid två tillfällen dels natten mellan
den 28 - 29 juni (rosa linje på kartan, fig 1) och dels natten mellan den 4
och 5 augusti (blå linje på kartan, fig1. Dessa inventeringar utfördes
under cirka två timmar vid vartdera tillfället. Kalhyggen och unga täta
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barträdsbestånd besöktes inte då dessa biotoper inte är attraktiva för
fladdermöss.
Anteckningar gjordes i fält där olika observationer nedtecknades för att
komplettera det som har spelats in.
Förutom den manuella inventeringen sattes en autobox upp i området för
att komplettera med inspelningar under hela den aktuella natten. De var
placerade som kartor visar: Period 1 överst, period 2 därunder.
Efter fältarbetet analyserades ljudfilerna från såväl handdetektorerna
som från autoboxen (Pettersson D500X)

Fig 1. Inventeringsrutter samt autoboxens placeringar (kartorna till höger,
etapp 1 övers och etapp 2 därundert)
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Resultat
Manuell

Nordfladdermus

Autobox

Autobox

Period 1 Period 2 Period 1

Period 2

6

9

Mustasch/tajgafladdermus
Vattenfladdermus

Manuell

26
5

1

7

Fransfladdermus

1

Större brunfladdermus

6

2

Dvärgpipistrell

33

65

Brunlångöra

4

22
1

Tab 1. Antal registreringar av olika fladdermöss, där artbestämning
kunnat göras. Mustasch/tajgafladdermus betraktas som ”en art” här.

Utöver de registreringar som redovisa ovan av olika arter, finns således
ljudupptagningar som bara kunnat bestämmas som en obestämd art av
släktet Myotis eller som möjlig/trolig art o.s.v. Dessa uppgifter har dock
utelämnats i tabellresultatet eftersom dessa observationer inte ansågs
relevanta att redovisa i detta sammanhang.
Hur som helst visar resultatet enligt tabellen på att det i området
förekommer minst 7 olika arter. Om en noggrannare inventering hade
gjorts med fler inventerings tillfällen, är det mycket möjligt att någon eller
några arter skulle kunna tillkomma.
Två av de funna arterna i området, nämligen fransfladdermus respektive
brunlångöra, är rödlistade och förs till kategorin nära hotade (NT).
Fynden av de nämnda arterna gjordes under ”period två” då autoboxen
var placerad i ett område som var inhägnat för bete (se fig 1, kartan
nederst till höger). Detta område har ett glest trädbestånd och hyser
vissa fuktigare partier. Floran tycks vara rik här med nattviol och andra
intressanta växtarter. Vidare finns det ett stort inslag av olika
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lövträdsarter i just detta område. Enligt uppgift finns här också en del
äldre träd med håligheter som kan utgöra lämpliga boplatser för
fladdermuskolonier

Slutord
Vid en samlad bedömning av områdets värde som habitat för olika
fladdermusarter anser jag att området är värdefullt. Detta beror bl.a. på en
stor variation av olika biotoper, med rikt inslag av lövträd, fuktiga och våta
(läs dammar på golfbanan) marker samt glesa betade hagmarker m.m.
Antalet arter som påträffades var relativt stort trots att inventeringarna
bara skedde vid två tillfällen.
Det vore således önskvärt med en noggrannare inventering av fladdermöss
i området, där man även om möjligt försöker hitta eventuella kolonier av
fladdermöss.

Tullinge den 18 augusti 2021

Bo Ljungberg
BL Naturkonsult
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