
Inventering av 
fladdermusfaunan i Hällevik

Text, foto och copyright: Mikael Gustafsson www.skogsfru.se



Bakgrund
Med anledning av planarbete av ett område 
SV Hällevik har en inventering av fladdermus-
faunan utförts. Huvudsakligt fokus låg på det 
område som är markerat med 1 i kartan nedan. 
Även det område som är markerat med 2 har 
besökts.

I område 1 har Ekologgruppen genomfört en 
Naturvärdesinventering under en dag i okto-
ber 2015. I område 2 har Skogsstyrelsen 2011 
genomfört en fördjupad naturinventering vilket 
resulterat i tre nyckelbiotoper i området.

Genomförande
Under tiden 15/5 - 29/8 besöktes områdena 
8 gånger. Besöken varierades i tid på natten. 
Även eftersök av potentiella yngellokel gjordes. 
Vid samtliga tillfällen besökes båda områdena.

Fladdermössen detekterades i realtid med RTE-
teknik. En kraftig pannlampa användes för att 
studera flygbeteende mm.
 
Ljudinspelningarna analyserades sedan med 
hjälp av datorprogramvara enligt gängse 
teknik.



Tidigare inventeringar
Som nämnts innan har området inventerats 
i olika grad vid flera tidigare tillfällen. Dessa 
inventeringar har dock bara varit inriktade på 
naturvärden och artgrupper som växter, svam-
par, lavar, mossor har noterats. Att inventera 
t.ex. skalbaggar, fåglar, fjärilar och fladdermöss 
kräver betydligt större insatser eftersom man 
då måste besöka området vid rätt årstid och rätt 
tidpunkt samt vid flera olika tillfällen.

Inga tidigare inventeringar av fladdermöss 
finns i området eller dess närhet. Detta är ett 
generellt problem över hela Sverige. Till skill-
nad från t.ex. fåglar och växter så finns det 
väldigt få personer som inventerar fladdermöss. 
Det gör att i princip hela Sverige är en vit fläck 
vad gäller fladdermöss och de fynd som finns 
härrör från de få områden som är inventerade. 
Detta medför att vi har en bristfällig kunskap 
om förekomsten av olika arter.

Det närmsta som finns är observationer av 
sträckande fladdermöss på höstflytt vid Sill-
näs, Kråkenabben och Björknabben. För en 
undersökning av de stationära fladdermössen 
sommartid är detta inte relevant.

Lite längre norrut vid Mjällby-Ljunga och 
Lörbykladd finns det enstaka observationer av 
fladdermöss under yngeltid. Man kan här få en 
uppfattning om vilka arter som noterats och det 
är inte orimligt att anta att dessa även är  
möjliga i Hällevik.

Livsmiljöer för fladdermöss
Fladdermöss är nattaktiva djur som dagtid 
hänger i något mörkt utrymme, t.ex. en vind på 
ett hus, i ett ihåligt träd eller i en spricka i ett 
träd eller berg. De kan även finnas bakom en 
klädselbräda, fönsterlucka eller liknande.

Yngelkolonierna kräver dock större utrymme 
och här utnyttjas ofta större håligheter i träd, 
tomrum i väggar på hus, utrymmet mellan tak 
och takpannor eller något mörkt hörn på vin-
den i ett hus. Oftast föredrar man äldre hus men 
det finns exempel på kolonier i helt nybyggda 
hus.

För att fladdermössen skall trivas så måste det 
finnas god tillgång på flygande insekter. De 
jagar ofta i bryn, gläntor och andra kantzoner i 
landskapet. Några arter föredrar vatten, men de 
flesta jagar i anslutning till skog eller träd.

Några fladdermusarter flyttar söderut på vin-
tern, men de flesta övervintrar på frostfria plat-
ser. Det kan vara i stenbroar, kyrkor, bergrum, 
grottor, träd eller hus.

I Sverige finns 19 arter fladdermöss och samt-
liga kan tänkas återfinnas i Blekinge. Längre 
norrut i Sverige minskar antalet arter kraftigt. 
Alla arterna är fridlysta och får inte fångas, 
dödas eller flyttas. Man får inte heller förstöra 
deras boplatser. Trots detta är det t.ex. tillåtet 
att avverka skog. Detta trots att det nästan alltid 
finns fladdermöss i alla äldre träd året om. 

Detektion av fladdermöss med RTE-teknik. Träd i område 1 som har håligheter för fladdermöss.



Områdesbeskrivning
Område 1 består av två delar. Den norra halvan 
är skogsbete som huvudsakligen betas av nöt. 
Betet gör att det är en ganska gles skog med 
inslag av enbuskage. Den västra mer höglänta 
delen består av en gles tallskog. 

Den södra delen är mer sluten lövskog med 
gott om yngre ek och avenbok. Här finns ensta-
ka äldre träd med sprickor och håligheter som 
passar för fladdermöss.

Område 2 består av en ganska sluten 
ädellövskog med fler äldre träd och mer död 
ved än i område 1. De äldsta träden har goda 
förutsättningar för att passa fladdermöss. I 
området finns det en del gläntor, stigar och 
fuktområden som utgör fina jaktmarker för 
fladdermössen. 

Nedan syns den glesa betade tallskogen i NV delen av område 1. Ovan ses den betade delen lite längre ned i 
sluttningen. Här finns gott om enbuskage och lite grövre ekar.



Hålträd i södra delen av område 1 (ov). I skarven mellan område 1 och 2 går en ledning som är en fin jakt-
mark för fladdermöss (oh). I område 2 är skogen äldre och tätare med mer död ved (nedan).



Resultat
I område 1 och 2 hittades 6 olika arter fladder-
möss. Samtliga arter är klassificerade som vanlig 
eller tämligen vanlig av Naturvårdsverket. Ingen 
av arterna är rödlistade (9 av Sveriges 19 arter 
är rödlistade).

Samtliga arter hittades i båda områdena. Alla 
arter påträffades vid samtliga inventeringstill-
fällen.

Inga yngelkolonier påträffades (läs mer om 
vilka preferenser de olika artena har vid art-
beskrivningarna).

De arter som påträffades var:

Vattenfladdermus Myotis daubentonii
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus
Brunlångöra Plecotus auritus

Artbeskrivningar

Vattenfladdermus Myotis daubentonii
Vattenfladdermusen gillar som namnet anger 
att jaga över vatten. Den kan även jaga i skog, 
vilket verkar blivit allt vanligare i södra Sverige.

Den påträffades i mindre antal i båda områdena 
jagandes i skogsbryn. Den kan ha yngelkol-
onier både i hålträd och i hus. De uppehåller 
sig oftast inom 1 km från yngelkolonin som 
består av upp till 100 individer. Även om ingen 
större damm/sjö finns i närheten så finns det 
ändå mindre vatten i område 2 under blöta år. I 
några trädgårdar finns det mindre dammar och 
även lugnvatten kring hamnen kan utnyttjas. 
Detta i kombination med att arten ibland har 
yngelkolonier i ren skog gör att man kan göra 
bedömningen att den finns stadigvarande i 
området.

Yngelkolonin beöver inte finnas i området 
utan kan ligga utanför. Den kan vara placerad 
i något av husen eller någon större ek med 
håligheter, t.ex. i Stiby backes naturreservat 
norr om område 1.

Vattenfladdermus på ek.



Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Den till antalet klart vanligaste fladdermusen i 
området. Jagar i skogskanter, gläntor och kring 
träd. Har ofta sin koloni i husväggar och den 
kan bestå av flera hundra individer.

Uppehåller sig oftast inom mindre än 1 km 
från kolonin. Det troligaste är att det finns flera 
kolonier i området eller i nära anslutning och 
att dessa är placerade i t.ex. en husvägg eller 
vind. Den kan också ha sin koloni i någon större 
ihålig ek.

Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Börjar jaga redan innan det är mörkt. Flyger på 
lite högre höjd och rör sig över stora områden 
på upp till 10 km2. Noterades ofta i båda om-
rådena. 

Har oftast yngelkolonin i ett träd. Eftersom den 
rör sig över stora områden så kan kolonin vara 
placerad i någon gammelek i t.ex. naturreserva-
tet Stiby backe.

Större brunfladdermus

Dvärgpipistrell



Nordfladdermus Eptesicus nilssonii
Sveriges vanligaste fladdermus. Inte så vanlig 
i området. Påträffades med enstaka individer i 
båda områdena ofta jagandes över trädgårdar.

Har ofta yngelkolonin under takpannor och 
i hus. Kolonin består av upp till 50 individer. 
Honor jagar oftast inom 2 km från  
yngelkolonin, hannar lite längre iväg.

Troligen finns det minst en koloni i bostadsom-
rådet intill undersökningsområdet.

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus
Vanlig kring bebyggelse höst och vinter då 
den gärna jagar och håller revir så länge det är 
plusgrader. Man hör då hannarnas tickande 
läten som ligger på 12 kHz och är hörbara för 
människor.

Sommartid håller den till mer i det öppna jord-
brukslandskapet. Har mindre yngelkolonier 
på vindar. Noterades med enstaka exemplar i 
området. Troligen så finns det ingen yngelkolo-
ni precis i närområdet eftersom miljön inte är 
typisk och antalet påträffade individer lågt. 
Mest troligt är att kolonin ligger närmare jord- 
brukslandskapet 500m N-NV.

Gråskimlig fladdermus (ovan) och nordfladdermus 
(nedan).



Brunlångöra Plecotus auritus
Vanlig på vindar och i kyrkor. Har gärna 
kolonin under taket. Lämar ofta spår efter 
sig genom avbrutna fjärilsvingar fråm t.ex. 
påfågelöga, nässelfjäril mm. på golvet på  
vinden. 

Noterades i ganska stora antal oftast nära  
husen. Jagar oftast inom 1,5 km från kolonin. 
Det är troligt att det finns en eller flera kolonier 
på vinden till några av husen i närheten.

Sammanfattning
De sex arter som påträffats i området är alla 
förväntade och relativt vanliga. Det är inte klar-
lagt hur många av dessa som har sina  
yngelkolonier inne i området men de flesta har 
troligen kolonierna i något av husen i närheten 
eller i gammelekar i t.ex. Stiby backes natur-
reservat och utnyttjar området som jaktmark.

Att bebygga området har därför ingen större 
påverkan på fladdermusfaunan då den har lätt 
att anpassa sig till nya kantzoner mm. Närheten 
till Stiby backe gör även att det förutom villabe-
byggelsen finns äldre ekar som kan passa som 
yngelplatser.

Brunlångöra på vind.




