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● Skogslevande arter undviker öppna 
områden

● Vägar blir barriärer

● Även belysning påverkar negativt

● Men trädkorridorer, t.ex. viltpassager 
används

● Grön infrastruktur kan förbättra 
möjlighet till spridning, födosök och 
etablering

● Grön infrastruktur gynnar även många 
andra arter

Fladdermöss - indikatorer på fungerande grön infrastruktur?
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Vad är grön infrastruktur? Man behöver väl inte 
kolla på fladdermöss 
för att känna igen en 
trädkorridor?

Kan den här 
habitatön
användas som 
koloniområde?

Ja, om habitatön inte 
är isolerad utan hänger 
ihop med bra 
jaktområden.



Nej, inte om 
habitatön är helt 
isolerad

Grön infrastruktur, 
men inte funktionell
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Indikatorer på fungerande 
grön infrastruktur

Hypotes: Förekomst av Myotis sp. indikerar en 
fungerande grön infrastruktur för fladdermöss och 
för andra arter med liknande krav. 
Förekomst beror på areal, konnektivitet och kvalitet 

Foto: Johnny de Jong



Hypotesen förkastas om
● Fladdermöss förekommer på 

isolerade habitatöar i städer (> 100 
m) i lika stor utsträckning som i 
sammanhängande skog

Om hypotesen är sann förväntar vi oss
● Färre fladdermöss på öar, jämfört 

med kontrollen
● Förekomst av fladdermöss längs 

med spridningskorridorer

Fladdermöss - indikatorer på fungerande grön infrastruktur?
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● Taigafladdermusen , 
Myotis brandtii

● Förekomst i områden 
av olika isoleringsgrad 
undersöktes - habitat 
‘öar’, uddar, korridorer 
och samman-
hängande skog 
(kontroll)
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Datainsamling och analys

● Automatiska ultraljudsdetektorer placerades i träd 
och spelade in under natten

● Läten tillhörande Myotis -arter identifierades med 
analysprogrammet B atsound

● Fanns någon koppling mellan förekomst på öar 
och närhet till sammanhängande skog, närmsta 
habitat ö, öns storlek eller tid på säsongen 
(datum)?



Resultat

● Mest fladdermöss fanns i 
sammanhängande 
skogsområden (kontroller), 
följt av korridorer. Minst 
förekomster på öar och 
uddar

● Men, ej signifikant!
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Variabel P-värde
Areal 0,004

Avstånd till ö (hoppstenar) 0,341

Avstånd till sammanhängande skog 0,276

Datum 0,203

Finns det något samband mellan isoleringsgrad, areal och aktivitet?

Ja, men bara om man tittar på den ljusa tidsperioden



Slutsatser

● Ja, förekomst av fladdermöss påvisar en fungerande 
grön infrastruktur, men bara under den ljusa delen 
av sommaren

● Fragmentering  kombination med ljusa nätter 
medför spridningshinder

● Öar inom 200 meter är isolerande under de ljusa 
sommarnätterna men används när nätterna blir 
mörkare

● Större sannolikhet att hitta fladdermöss på större 
öar under den ljusa delen av sommaren

● Grönområden i städer är inte alltid funktionella, men 
genom att förbättra grön infrastruktur kan man 
bjuda in en rik mångfald av fladdermöss



Hur får man en fladdermusrik stad?

Kvalitet/areal
Konnektivitet



Hur får man en fladdermusrik stad?

Kvalitet/areal
Konnektivitet
Kontinuitet



Tack till Tierps kommun

…och till våra Myotisar

Foto: Sara Wennerqvist
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