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Sammanfattning  

Flera fladdermusarter är ljusskygga och kan därmed komma i kläm med stadsplaneringen i takt 

med att utomhusmiljöer i städer blir allt mer upplysta. Som exemplet brunlångöra (Plecotus 

auratus) som aldrig lämnar sin boplats om det är för ljust. Studier visar att flera långsamflygande 

arter av fladdermöss skyr ljuset i högre grad än snabbflygande tack vare den ökade 

predationsrisken. Då nio av de 19 fladdermusarterna i Sverige är nämnda i Artdatabankens rödlista 

är det av stor vikt att undersöka hur de reagerar till nattens artificiella ljus. 

I detta kandidatarbete undersöks artsammansättningen samt aktiviteten av fladdermöss mellan 22 

olika områden i Västra Götalands län mellan den 29 augusti till 1 oktober 2019, där i var område 

en ljus och en mörk lokal identifierats. Mätningen utfördes med hjälp av autoboxar för inspelning 

av ultraljud under nattetid samt mjukvaran BatSound där artbestämningen utfördes. Arbetet bygger 

på hypotesen att långsamflygande arter som de flesta Myotis och Plecotus-arterna endast är aktiva 

i de mörka lokalerna medan snabbflygande arter som nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) och 

Pipistrellus.spp, trots att de föredrar mörker, kommer dra fördel av att nattaktiva insekter lockas 

till gatubelysningar och därmed kommer en större aktivitet ske inom de ljusa lokalerna. Då den 

insamlade data ej var normalfördelad så utfördes Mann.Whitney U-test för att se hur lokalerna 

skiljde sig åt. 

 

Abstract  

Several species of bats are heliophobic and have a risk of being left out during city planning when 

increasingly more outdoor areas are getting illuminated. The main example in Sweden is the brown 

long-eared bat (Plecotus auratus) who refuses to leave it´s settlement if it´s to bright. Studies show 

that several slow flying species of bats avoid illuminated areas to a greater extent than fast flying 

ones, mainly because of the increased predation risk. Nine out of the 19 bat species in Sweden are 

mentioned in the national red list and that’s why it is of great importance to examine how they react 

to the artificial light of the night. 

In this thesis I examine the species composition and activity of bats in 22 different areas in Västra 

Götaland County between the 29th of August and 1st of October 2019, where in each location one 

illuminated and one dark area was located. The analysis was carried out with auto boxes for 

recording of ultrasound during the night and the software BatSound where identification of species 

was determined. The work is based on the hypothesis that slow flying bat species as most of Myotis 

and Plecotus genus only will be active in the dark locations while fast flying species as The northern 

bat (Eptesicus nilssonii) and most from the Pipistrellus genus, even though they prefer the dark, 

will take advantages of the increased insect activity around street lights. Therefore, there will be an 

increased activity in the illuminated areas and a larger diversity of species in the dark ones. The 

data collected wasn’t normally distributed so Mann-Whitney U-test was performed to examine the 

difference between the areas. 
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Introduktion 

Ljusföroreningar 

Våra städer blir allt ljusare tack vare den ökade användningen av artificiellt ljus i form av gatlyktor, 

belysning av fasader etcetera. Mellan 2012 och 2016 ökade jordens belysta area med 2,2% per år 

(Kyba, Kuester et al. 2017). Detta i sin tur rubbar de naturliga ljuscyklarna och påverkar nattaktiva 

organismer extra hårt. Djur som fladdermöss använder sig av mörkret som ett skydd mot 

predatorer. Elva procent av fladdermössens mortalitet kan påskrivas rovfåglar (Speakman 1991) 

vilket leder till att fladdermöss undviker att vara aktiva under dagtid då risken för predation är som 

störst under de ljusa timmarna (Speakman 1991).  

De flesta nattaktiva däggdjur reagerar på månljus genom att födosökning och förflyttning minskar 

över öppna ytor (Rydell, 2005) vilket visar på att inte endast artificiellt ljus påverkar 

fladdermössens beteende. Fladdermöss som jagar i närheten av gatubelysning är korrelerat med 

medelhastighet vid flygning i en rak linje. Där Myotis och Plecotus arter inte jagade runt 

gatubelysning alls medan E. nilssonii samt de flesta Pipistrellus kunde dra nytta av den ökade 

insektsaktiviteten kring ljuskällorna (Rydell 1992). Forskning visar att ljusföroreningar kan ha 

signifikanta konsekvenser för fladdermusarter och att man måste kolla artspecifikt på det för att få 

en klar bild. Detta kan uttryckas i form av reducerad användning av jaktområden, förändring i 

förflyttningsmönster, reducerad förökningslycka och ökad predation (Stone, Jones et al. 2009). En 

studie från 2017 (Rydell, Eklof et al. 2017) visade på att kyrkor i större grad hade fått yttre 

belysning under 2000-talet och att detta i sin tur hade minskat på kolonier av P. auritus som tidigare 

bosatt sig i dessa kyrktorn. 

Fladdermöss 

Fladdermöss (Chiroptera) är den enda däggdjursgrupp som kan flyga aktivt (Dietz, Helversen et 

al. 2009) och är den näst artrikaste däggdjursgruppen efter gnagare världen över, samt i Sverige. I 

Sverige finns 19 fladdermusarter vilket utgör 25 % av våra däggdjursarter, alla tillhör familjen 

läderlappar (Vespertilinidae) och är uppdelade i sju släkten (tabell 1). Nio av dessa var år 2015 

med i den nationella rödlistan i Sverige, vilket är en ökning från sju år 2010. Samtliga svenska 

Figur 1 Ljus lokal vid Billdals Park den 13 september 2019 
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fladdermöss är insektsätare. (Naturvårdskonsult Gerell, 2011). Internationellt finns även 

fladdermusarter som livnär sig på fisk, pollen och blod. 

Latinskt namn Svenskt namn Förkortning Rödlistning (2015) 

Barbastella 

barbastellus 

Barbastell Bbar Sårbar (VU)  

Eptesicus nilssonii Nordfladdermus Enil  

Eptesicus serontinus Sydfladdermus Eser Starkt hotad (EN) 

Myotis alcathoe Nymffladdermus Malc Akut hotad (CR) 

Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus Mbec Akut hotad (CR) 

Myotis brandtii Taigafladdermus Mbra  

Myotis dasycneme Dammfladdermus Mdas Starkt hotad (EN) 

Myotis daubentonii Vattenfladdermus Mdau  

Myotis myotis Större musöra Mmyo Ej tillämplig (NA) 

Myotis mystacinus Mustaschfladdermus Mmys  

Myotis nattereri Fransfladdermus Mnat Sårbar (VU) 

Nyctalus leisleri Mindre brunfladdermus Nlei Akut hotad (CR) 

Nyctalus noctula Större brunfladdermus Nnoc  

Pipistrellus nathusii Trollpipistrell Pnat  

Pipistrellus pipistrellus Sydpipistrell Ppip Akut hotad (CR) 

Pipistrellus pygmaeus Dvärgpipistrell Ppyg  

Plecotus auritus Brunlångöra Paur  

Plecotus austriacus Grålångöra Paus Akut hotad (CR) 

Vespertilio murinus Gråskimlig fladdermus Vmur  
Tabell 1 Översikt över svenska fladdermöss samt deras status enligt rödlistan 2015 

Fladdermöss har utvecklat ekolokalisering vilket har gjort dem oberoende av syn (Dietz, Helversen 

et al. 2009) och därmed kunnat nyttja natten till sin fördel för att undvika upptäckt av rovdjur. De 

använder inte endast ekolokaliseringen till flykt men även till jakt men det finns några 

observationer på att det finns arter som använder synen vid jakt. Bland annat nordfladdermus (E. 

nilssonii), som för övrigt är vår nordligaste fladdermus, kan ses jaga under skymning. 

Fladdermöss i Västra Götaland  
I Västra Götalands län har 16 av de 19 fladdermusarterna påträffats. De tre som ej går att finna i 

länet är bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii), grålångöra (Plecotus austriacus) samt större 

musöra (Nyctalus noctula) (artfakta, 2019). 

Syfte 

Att vissa arter av fladdermöss har svårare att anpassa sig till ljus än andra är sedan tidigare bekräftat 

men syftet med denna undersökning är att se i vilken grad de skiljer sig åt. Detta arbete går inte ut 

på att räkna antalet individer per lokal utan aktiviteten av fladdermöss i sagda lokal. 

Hypotes 

Hypotesen detta arbete bygger på är att långsamflygande släkten som Myotis och Plecotus undviker 

ljus i högsta möjliga grad, detta då predationsrisken från nattaktiva rovfåglar är för stor. Medan 

snabbflygande arter som E. nilssonii och de flesta Pipistrellus-arter, även fast de föredrar mörker, 

kommer dra nytta av insekter som sökt sig till gatubelysning. Då E. nilssonii och P. pygmaeus är 

de vanligaste arterna i Sverige och lik så i Västra Götaland kan det förväntas ske en större aktivitet 

i de ljusa lokalerna men att det sker en högre diversitet av arter i de mörka.  
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Material och metod 

I fält 

Den här undersökningen gjordes med hjälp av autoboxar från Pettersson Elektronik AB av modell 

D500X genom att mäta aktivitet av fladdermöss en halvtimme efter solnedgång och två timmar 

framåt, parvis i olika lokaler. Totalt sett gjordes 22 parvisa mätningar mellan den 29 augusti 2019 

och den 1 oktober 2019. Vid var mätningstillfälle hittades två lokaler så biotoplika som möjligt där 

den ena lokalen var exponerad till artificiellt ljus i form av till exempel gatubelysning (figur 1). 

Kvällarna som användes skulle ej skilja på sig för mycket gällande temperatur, vind eller 

nederbörd. Kriteriet för temperaturen sattes vid >10 °C då det är där som många insektsarters 

kroppsfunktioner kraftigt minskar. 

Analys 

Därefter analyserades ljudfilerna i BatSound där läten går att artbestämma baserat på frekvens, 

amplitud samt varaktighet. Men då fladdermöss kombinerar dessa egenskaper bildas olika 

lätesformer i spektrogrammen. Dessa lätesformer kallas för frekvensmodulerad (FM), konstant 

frekvens (CF) samt kvasi-konstant frekvens (qCF) (figur 3) (Russ 2012). De olika arterna har läten 

som särskiljer sig från varandra bortsett från lätet mellan mustachfladdermus och taigafladdermus 

som inte går att urskilja från ett ljudprov. Läten kan dock låta annorlunda beroende på vilken miljö 

individen rör sig i. Bland annat kan det skiljas åt mycket ifall en fladdermus är i öppen miljö eller 

i en tät skog. Fladdermöss kan även ha flera olika läten, som P. pygmaeus (figur 2) som har sitt 

ekolokaliseringsläte på ett energimaximum på ca 55 kHz medan deras sociala läte har ett Emax på 

ca 22 kHz. P. pygmaeus är en av de enklare arterna att artbestämma efter spektrogram då det är 

den enda arten i Sverige som ligger så högt i Emax. Men även lågfrekventa individer av P. pygmaeus 

kan förväxlas med den närstående P. pipistrellus. Vissa arter kan vara än svårare, som till exempel 

flera i Myotis-släktet då räckvidden i deras läten överlappar och i vissa fall bli omöjliga att särskilja, 

om en individ inte går att artbestämma men det går att urskilja släktet får det noteras endast efter 

släkte. Till exempel Pipistrellus sp. ifall det kommer ett ljudprov där det ej går att urskilja på P. 

pygmaeus eller P. pipistrellus. Om det dyker upp inspelningar där det inte går att urskilja vare sig 

art eller släkte. Till exempel otydliga inspelningar där det är omöjligt att skilja på V. murinus eller 

N. noctula får den inspelningen strykas.  Bilaga 1 visar en översikt över våra svenska arter och vad 

som eftersöks när artidentifiering utförs. 

Slutligen överfördes data in i Excell för att sedan användas i SPSS. Där undersöktes ifall data var 

normalfördelad, vilket de inte var i något av testen, varken med Kolmogorov-Smirnov eller 

Shapiro-Wilk-test. Sedan utfördes ett Mann Whitney U-test. 

Figur 2 Spektrogram över Pipistrellus pygmaeus. Nyman. S (2013) PpygMN00158 

Hämtad från http://www.spektrogram.chiroptera.se/wp-

content/uploads/2015/11/PpygM00158z.jpg 

Figur 3 Lätesformer så som de kan se ut i 

spektrogram. Från Species and acoustic 

diversity of bats in a palaeotropical wet 

evergreen forest in southern India. Raghuram, 

et al 2014. Current science. 107. 
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Lokaler 

Totalt 22 parvisa lokaler inventerades. Alla lokaler ligger i Västra Götalands län (figur 4). 

Lokalerna skulle vara av varietande biotoptyp men finnas i par så fördelningen mellan ljusa och 

mörka lokaler skulle vara jämn. Elva utav dessa lokaler kunde sen användas som statistiskt 

underlag.  

 

Figur 4 Karta över mätområden utformad i QGIS. Blå noteringar är lyckade inspelningar, röda noteringar är misslyckade  

Resultat 

Av de 22 mättillfällena kunde endast elva par användas (tabell 2) för statistiskt underlag. Detta 

beror på fyllda minneskort av vårtbitare eller att det blev för få inspelningar av fladdermöss. Av 

dessa elva par skedde en total medelaktivitet i de mörka lokalerna på 46,64 noteringar per lokal, 

SE: 13,53 och 68,00 noteringar, SE 20,54, i de ljusa lokalerna. Medelvärdet på antal noterade arter 

låg på 2,64, SE 0,51, i de mörka lokalerna samt 2,45, SE 0,31, i de ljusa. 

Lokal Datum Aktivitet (mörk/ljus) Antal arter (mörk/ljus) 

Härlanda tjärn 2019-09-10 125 29 6 4 

Svartemosse 2019-09-20 2 39 2 3 

Karlsborg 2019-08-29 51 175 4 2 

Billdals park 2019-09-13 24 10 1 1 

Vättlefjäll våtmark 2019-09-29 1 78 1 1 

Vättlefjäll sjö 2019-09-29 25 4 3 2 

Stora Kåsjön 2019-09-26 38 26 5 4 

Lärjeån 2019-09-17 9 23 2 3 

Rådasjön/Stensjön 2019-09-27 14 31 2 2 

Säveån 2019-09-05 128 182 2 2 

Botaniska trädgården 2019-09-03 41 151 1 3 
Tabell 2 Översikt över lyckade mätområden 
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Varken aktiviteten (figur 5) eller antal arter (figur 6) visade signifikanta resultat. Nyctalus noctula 

har ett läte med hög decibel och ljudet kan detekteras på långa avstånd, vilket gör att det inte går 

att utesluta att lätets ursprung är bortom ljuskällan. Därav utfördes Mann-Whitney U-test för 

aktivitet och artantal även utan denna art. Aktivitet (p=0,375) samt antal arter (p=0,972) fick inte 

heller här signifikanta resultat. 

 

En överblick över totalt antal observationer (figur 7, 8) visar att de tre vanligaste arterna i Sverige 

också var de arter som fick flest observationer, det var även de enda arterna som påträffades på fler 

än fyra lokaler (N. noctula exkluderat) och därav har Mann Whitney U-test utförts på dessa. E. 

nilssonii (figur 9, 10) fick ett signifikant resultat och påträffades mer frekvent i ljusa lokaler. Medan 

nollhypotesen varken hos P. pygmaeus (figur 11) eller M. daubentonii (figur 12) kunde strykas. Av 

de åtta arter som identifierades i inspelningarna var det två som endast fanns i de mörka lokalerna. 

Detta var P. auritus samt M. mystacinus/M. brandtii. 
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100

200

300

400
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Figur 5 Lådagram över medelaktivitet över alla lokaler 

(p=0,309) 

Figur 6 Lådagram över medelartantal över alla lokaler 

(p=0,892) 

Figur 7 Totalt antal observationer per art Figur 8 Totalt antal observationer per art 

Figur 9 Lådagram över aktivitet av Eptesicus nilssonii 

(p=0,016) 
Figur 10 Variant av figur 9 med y-axel som går upp till 50 

istället för 200 
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Diskussion  

Val av lokaler  

Att hitta lokaler som var så lika varandra som möjligt bortsett från ljusföroreningar var svårt. Dels 

för att lokaler som är belysta oftast är öppna i större grad än lokaler som är mörka. Då testen endast 

kunde utföras en specifik tidpunkt på dygnet var det svårt att på förhand lokalisera lokaler som var 

lämpliga. Exempelvis hade jag lokaliserat en lokal vid Hökälla naturreservat på Hisingen men när 

jag kom dit var alla elledningar till ljuskällan avklippta och jag fick improvisera på plats vilket inte 

är optimalt, detta ledde till en misslyckad inspelning. För att kunna försäkra mig om att få så goda 

fladdermusinspelningar som möjligt baserades valet av lokaler i första hand på tidigare 

inventeringar. 

Vädrets påverkan 

I vissa lokaler blev inte inspelningslyckan så god som förväntad, detta är tydligt då hälften av 

inspelningstillfällena ej blev lyckade. I vissa fall kan vädret ha haft en negativ påverkan på detta. 

Under flertalet kvällar kom det nederbörd under inspelning även fast väderleksrapporten hade visat 

annat. Ett tillfälle är den 5 september 2019 när inspelningar skedde vid Säveån då det stundtals 

regnade kraftigt. Även fast det var hög aktivitet i dessa inspelningar hade de luckor där ingen 

fladdermusaktivitet noterades. En annan inspelning där det var mycket nederbörd men också 

relativt kallt var den vid Sisjön den 12 september 2019. Där endast ett fåtal inspelningar av 

fladdermöss noterades. 

Det var också sämre lycka på de senare inspelningarna. De sista inspelningarna utfördes den 1 

oktober 2019 och då låg den nattliga temperaturen på 10 °C. 

Ljusintensitet 

Från början hade jag en förhoppning av att kunna mäta ljusintensiteten vid ljuskällorna med en 

LUX-mätare för att se ifall aktivitet eller diversitet skiljde sig efter ljusstyrka och om man kunde 

dra några slutsatser gällande förbättringar av artificiellt ljus i stadsmiljöer. Det var dessvärre svårt 

att få tag på en mätare som kunde ge tillförlitliga resultat då de flesta LUX-mätare är utformade för 

inomhusbruk. I efterhand kan jag se att dataunderlaget skulle varit för litet för att kunna dra några 

slutsatser. 

Förslag på förbättringar 

Det finns inget som pekar på att mindre ljus kommer installeras i våra städer då det är så starkt 

sammankopplat med säkerhet och en levande stadsbild. Det som bör göras är att undersöka ifall 

nya ljuskällor verkligen är nödvändiga. Använda färre ljus vid de ljusa årstiderna då fladdermöss 

är som mest aktiva samt att undersöka ifall gatubelysning med rörelsesensorer är möjliga att 

installeras i vissa lokaler.  

Figur 11 Lådagram över aktivitet av Pipistrellus pygmaeus 

(p=0,453) 
Figur 12 Lådagram över aktivitet av Myotis daubentonii 

(p=0,248) 
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Slutsatser 

Även fast få signifikanta resultat uppnåddes så fanns det indikationer på att mina hypoteser stämde. 

Eptesicus nilssonii var signifikant mer aktiv i de ljusa lokalerna och de två arterna som endast 

observerades i de mörka lokalerna var av släktet Myotis samt Plecotus. Detta överensstämmer med 

hypotesen om att långsamflygande arter undviker ljuset i högre grad och att snabbflygande arter 

som E. nilssonii kan dra nytta av gatlyktorna. Fler mätningar skulle behövts analyserats för att 

kunna ge en tydligare bild.   

Förslagsvis kanske det hade varit en bättre experimentdesign att på förhand finna ett antal områden 

där det sedan tidigare är känt att det finns en god diversitet samt aktivitet av fladdermöss och sedan 

sätta upp strålkastare i hälften av lokalerna och utföra upprepade mätningar under en säsong. Vidare 

skulle det vara intressant att se hur olika typ av ljus påverkar sammansättning och aktivitet samt 

hur dessa parametrar skiljer sig över året. Detta skulle dock vara mer tidskrävande. 

 

Tackord 

Jag vill tacka Magnus Gelang som avvarat tid till både rådgivning och hjälp inför och under arbetet 

samt utlåning av redskap. Vill även tacka Frank Götmark för hans engagemang. 
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Bilaga 1, identifikation av arter 

En tabell över vad som söks vid artidentifiering vid analys i spektrogram. Information tagen från 

boken British Bat Calls A Guide to Species Identification 

 Pulslängd (ms) Pulsintervall (ms) Emax (kHz) 

Bbar (FM)* 3,4 (2,5 – 5,1) 108,4 (41,8 – 229,0) 32,9 (29,2 – 44,7) 

Enil**  Kring 200 30 (>25) 

Eser 5,1 (1,6 – 12,3) 126,0 (65,1 – 159,0) 25,9 (24,1 – 32,2) 

Malc <4,0 ? (47,0 – 99,0) 52,5 (42,9 – 61,9) 

Mbec 2,4 (1,6 – 3,5) 96,4 (79,4 – 188,9) 51,0 (45,1 – 55,9)  

Mbra 3,5 (1,5 – 5,0) 88,0 (56,7 – 161),0 46,7 (38,0 – 78,4)  

Mdas**   35 

Mdau 3,2 (1,4 – 5,8) 75,5 (27,5 – 186,0) 47,0 (41,8 – 56,5)  

Mmyo 4,6 (2,5 - 7,1) 109,6 (46,6 – 159,1) 36,1 (31,5 – 53,9) 

Mmys 4,2 (3,1 – 6,4) 113,0 (66,7 – 251,5)  47,5 (39,2 – 68,5) 

Mnat 4,7 (1,9 – 71) 80,1 (31,6 – 188,9) 46,9 (36,0 – 66,8) 

Nlei (qCF)* 17,1 (10,5 – 25,1) 312,2 (100,2 – 801,2) 23,1 (21,9 - 24,6) 

Nnoc (qCF)* 22,1 (13,2 – 29,9) 372,2 (120,2 – 802,2) 19,3 (17,5 – 23,6) 

Pnat 5,9 (3,0 – 7,9) 129,0 (86,6 – 237,0) 39,3 (35,5 – 41,9) 

Ppip 5,9 (3,2 – 8,6) 102,5 (59,9 – 211,0) 46,6 (43,3 – 49,9) 

Ppyg 5,5 (2,1 – 8,2) 89,1 (51,0 – 217,1) 55,1 (50,2 – 64,1) 

Paur 2,3 (1,2 – 3,8) 76,8 (21,8 – 172,4) 33,1 (25,5 – 42,1) 

Paus 3,8 (1,4 – 7,0) 105,0 (35,8 - 194,0) 32,6 (26,3 – 60,5) 

Vmur**   25 - 50 

 

*De två Nyctalus-arterna samt Barbastella har två läten de alternerar mellan, ett FM/qCF och ett 

qCF-läte.  

**Fanns ej information i boken och har då använt mig av informationen som fanns tillgänglig på 

chiroptera.se i samråd med Magnus Gelang 

 

 


