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SFK 2021 – Svenska fladdermuskonferensen

Diskussionsämnen:

• Gör-det-själv: Fladdermusdetektorn WURB
• Fjärrstyrda fladdermusdetektorer

• ”Pedagogiska fladdermusdetektorer”
• Internationellt stationsnätverk

• Att se och höra – detektorn Pathfinder

• Systematiska undersökningar/inventeringar 
och metadata

• Öppen/fri programvara + FAIR data
• Smarta detektorer och AI – Artificiell 

intelligens

Malte.



Gör-det-själv: Fladdermusdetektorn WURB
Vad är en WURB?
• En Wurb är en fladdermustdetektor som man 

kan bygga själv med sådant som går att köpa 
där elektronik säljs; Kjell&Co, Amazon, etc.

• Den har stöd för bra USB-mikrofoner som 
exempelvis Pettersson u256, u384, M500-384 
och M500 (500 kHz-versionen). 

• Billigare mikrofonalternativ finns för den 
händige.

• WURB är en för kortning av ”Wireless
Ultrasonic Recorder for Bats”.

Varför behövs det en WURB?
• Det behövs billigare detektorer för att det ska 

vara möjligt att spela in mer i de länder där 
det finns gott om fladdermöss och arter.

• Det behövs smartare och kraftfullare 
detektorer som kan samverka i nätverk och 
som bygger på öppen och fri programvara.

Första versionen av WURB från 2017.



Gör-det-själv: Fladdermusdetektorn WURB - Teknik
Hur fungerar det?

• Detektorn är baserad på en liten billig typ av 
dator som kallas Raspberry Pi.

• Programvaran för detektorn är öppen och fri.

• Detektorn delar ut ett WiFi-nätverk som gör 
att man kan använda en mobiltelefon eller 
dator för att styra den.

• Förutom mikrofon kan man ansluta USB-
minne för lagring av inspelade filer samt GPS 
för tid och position.

• Strömförsörjningen sker via USB-kontakter 
och motsvarar det man kan använda för 
mobiltelefoner. En större powerbank räcker 
ungefär 12 timmar.

• Mer info finns på GitHub: 
https://github.com/cloudedbats

Status: 
Stabil version av Wurb:en med användare 
på flera kontinenter. Få felrapporter.

Den WURB jag själv använder för aktiv övervakning.

https://github.com/cloudedbats


Behovet av fjärrstyrda detektorer är mest efterfrågat i Australien. Just nu 
är det två användare där som har lite speciella krav som vi försöker lösa.
Spektrogrammet är från en inspelning i Australien med en Wurb.
Inspelad av Roger Coles.

Fjärrstyrda fladdermusdetektorer
Vad är en fjärrstyrda fladdermusdetektorer?

• Det är en detektor som på något sätt kan nås 
på distans för att kontrolleras och styras.

• Förutom direkt styrning och konfiguration kan 
man även hantera detektorns lagrade filer 
och ladda ner dessa vid behov.

Varför behöver detektorer fjärrstyras?

• Det är en förutsättning för att man på ett 
tidseffektivt sätt ska kunna öka antalet 
detektorer i fält.

• För att minimera resandet. Experter kan 
arbeta på distans, även i nära realtid.

• För att få bättre kontroll på utplacerade 
detektorer och fasta stationer för att se att de 
fungerar väl.



Fjärrstyrda fladdermusdetektorer - Teknik
Hur fungerar det?

• Eftersom en Wurb-detektor fungerar på 
samma sätt som en webb-server går det att 
ansluta den till internet på flera olika sätt.

• Om den är ansluten till ett nätverk med fast 
och publik IP-adress kan ”Port forwarding” 
användas.

• Används ett 4G-modem kan en ”tunnlad 
kommunikation” till en server behövas.

• Konfiguration och styrning sker via webbsidor 
som detektorn tillhandahåller.

• För hantering av filer är SFTP lämpligt. SSH 
kan användas för mer avancerat underhåll av 
detektorn utan att den behöver flyttas.

• Vi har testat tekniken mellan detektorer i 
Sverige och Brisbane i Australien.

Wurb med 4G-modem för fjärråtkomst och batteri som räcker en natt.

Status: 
Olika tekniker har testats under 2021 med lovande 
resultat. Behöver dokumenteras bättre under 2022. 



”Pedagogiska fladdermusdetektorer”
Vad är en pedagogisk fladdermusdetektor?

• Det är en detektor som på ett enkelt sätt kan 
visa att det finns fladdermöss på en viss plats 
och när de är aktiva. Gärna i realtid.

• Att skapa upplevelser är viktigare än att skapa 
underlag till forskning och miljöövervakning.

Varför behöves dessa?

• Fladdermöss är svåra att både se och höra, 
men vi behöver sprida kunskap och insikt om 
denna viktiga grupp av däggdjur.

• Alternativa tekniker för att se och höra 
fladdermöss är ofta komplicerade och dyra.

• Platser som exempelvis botaniska trädgårdar 
och naturrum skulle behöva lättillgänglig 
teknik för både stationära och mobila enheter 
för att undervisa om biologisk mångfald.

Här borde det vara en bild på 
skolhuset Roten i Botaniska. 
Tyvärr hade jag ingen bild, 

men jag kan rekommendera 
en promenad för att se hur 
den ser ut i verkligheten… 



”Pedagogiska fladdermusdetektorer” - Teknik
Hur fungerar det?

• I princip behövs det en Wurb-detektor som är 
kopplad till internet via ett 4G-modem.

• Denna detektor kan då synkronisera sina filer 
till en webbserver där efterbearbetning sker.

• Visualisering kan då ske från servern i form av 
grafer som visar aktivitet (till exempel som  
peakfrekvens över tid).

• Möjligheten att via servern lyssna på ljudet 
från lokalt inspelade fladdermöss är centralt.

• Som komplement kan en detektor av typen 
Pathfinder (se nedan) användas för att spela 
in videosekvenser på lokala fladdermöss.

• Ett problem som finns i Botaniska i Göteborg 
är en riklig förekomst av Lövvårtbitare, 
Leptophyes punctatissima.

Inspelning från Botaniskas Lövvårtbitare, svår utmaning...
(Inspelad med tidsexpansion så frekvensen är cirka 35 kHz.)

Status: 
Jag hoppas på ett intressant samarbete med pedagogerna 
på Botaniska under 2022 för att utveckla konceptet.



Internationellt stationsnätverk
Vad är en internationellt stationsnätverk?

• I det här fallet handlar det om ett system där 
man med billig teknik kan dela med sig av 
inspelat material direkt från sina detektorer.

• Det behöver finnas ett centralt register över 
anslutna detektor med information om 
placering samt hur det inspelade materialet 
nås.

Varför behövs ett sådant nätverk?

• Ofta hamnar inspelat material endast på 
någons hårddisk i en byrålåda, vilket är dåligt.

• Ljudfiler kan användas för många olika syften, 
och nyttan blir större om man får tillgång till 
mer material från många länder och platser.

• Det är bråttom att samla in data, nuvarande 
akademiska processer är för långsamma.

Den här kartan visar registrerade fladdermusförekomster under 2016-2021
som rapporterats till ”Global Biodiversity Information Facility”, GBIF.
Tyvärr känns det som den mer återspeglar pengafördelningen i välden än
förekomsten av fladdermöss och fladdermössarter.                 Källa: GBIF.org.



Internationellt stationsnätverk - Teknik
Hur fungerar det?

• För att det ska fungera behöver tekniken vara 
billig och merkostnaden för att dela med sig 
av inspelat material minimal.

• Ett centralt index kan hanteras på GitHub med 
en webbsida baserad på ”GitHub Pages”.

• Detektorer kan vara direktanslutna eller 
automatiskt skicka filer tillwebbservrar som 
aggregerar material från flera detektorer (se 
bild till höger på ett billigt server-alternativ).

• Ett ID per detektor kan vara enligt formen 
<land>-<region>-<löpnummer>.

• Min detektor som har varit igång sedan slutet 
på maj 2021 kommer då att ha ID: ”se-o-1”.

Den billiga webbserver som jag kommer att använda 
för att aggregera inspelningar från flera stationer.
Består av en Raspberry Pi och en 4 TB hårddisk kopplad 
till internet via vanligt hemmafiber.

Status: 
En Wurb har varit publikt tillgänglig sedan slutet på maj 2021. 
Kommer att fortsätta arbetet med registret under 2022.



Att se och höra fladdermöss – detektorn Pathfinder
Vad är detektorn Pathfinder?

• Till skillnad från Wurb-detektorn är Pathfinder 
en detektor som primärt är till för aktiv 
lyssning/visualisering. 

• Pathfinder erbjuder ljud i stereo, visualisering 
av ljud, samt video med mörkerseende, allt i 
realtid.

Varför behövs Pathfinder?
• Det behövs en detektor med enkelt hand-

havande där fokus är att se och höra i realtid.
• Kameror för mörkerseende finns, men dessa 

är ofta dyra och de är inte integrerade med 
system som kan göra ultraljud hörbart.

• Det går att bygga billiga lösningar även för den 
visuella delen baserat på samma tekniska 
grund som Wurb-detektorn.

Testutrustning för att utveckla stöd för Infraröd videoteknik.



Att höra och se fladdermöss – Pathfinder - Teknik
Hur fungerar det?

• Den tekniska grundplattforman är samma 
som för en Wurb-detektor.

• Detektorn ska gå att starta och stoppa för 
lyssning utan att använda det grafiska 
användargränssnittet.

• För visualisering krävs att man ansluter en 
dator eller mobil till detektorn via WiFi.

• Att kunna lyssna i stereo är centralt.

• Att kunna se fladdermössen med infrarött ljus 
i realtid är också central.

• Att kunna spara synkroniserade filer med ljud 
och video bör vara möjligt.

Status: 
Pathfinder har varit på gång ett tag i tankevärlden och bitarna 
börjar falla på plats. Kanske en prototyp under 2022.



Systematiska undersökningar/inventeringar och metadata
Vad är detta?

• En systematisk undersökning eller inventering 
följer en förutbestämd metodik.

• Resultatet från en sådan ska beskrivas med 
åtminstone den klassiska uppsättningen 
metadata: när, var, hur, vem, vad och varför.

Varför behövs metodik och metadata?

• Känner man till dessa metadata är 
förutsättningarna för att använda insamlade 
data för annat än det ursprungliga syftet 
betydligt bättre.

• Vid medborgarforskning, ”Citizen science”, är 
det viktigt att försöka tänka i dessa banor för 
att öka den potentiella nyttan av insamlade 
data.

8: Projekt-
ledarskap

1: Projekt-
ägarskap

7: Slutsatser, 
rapportering 

6: Sammanst. av 
insamlad data

2: Teoretisk 
planering

3: Praktisk 
planering

4: Insamling av 
data

5: Analys av 
insamlad data

1 2 3 4 5 6 7 8

Vad X X X X X

Varför X

Hur X X X X X

När X X X X X

Var X X X X

Vem X X X X

Div.



Systematiska undersökningar/inventeringar och metadata - Teknik
Hur fungerar det?

• För det första behövs det beskrivningar av 
metodik samt de metoder som kan användas 
inom metodiken.

• Dessa beskrivningar ska lagras på platser där 
de kan pekas ut med en DIO, ”Digital object
identifier”. Dessa bör dessutom finnas på 
både svenska och engelska.

• För att publicera resultat från biologiska 
undersökninga/inventeringar är DarwinCore-
formatet lämpligt. Det används av exempelvis 
GBIF.org och den svenska noden GBIF.se.

• För att hantera resultat från fältarbete kan 
exempelvis system som BioCollect användas.

GBIF.org är en lämplig plats om man vill dela med 
sig av data från sina systematiska undersökningar. 

Status: För framtiden.
Det är en del av mitt jobb att hantera denna typ av dataflöden för 
svensk marin miljöövervakning. Det återstår en hel del tankemöda 
innan fladdermusdata kan hanteras, men det kommer…



Öppen/fri programvara + FAIR data
Vad är öppen/fri programvara och FAIR data?

• För programvaror har det blivit standard att 
dessa hanteras öppet och fritt.

• FAIR är en motsvarighet till detta, fast för 
data. FAIR står för ”Findable, Accessible, 
Interoperable and Reusable”.

Varför är detta viktigt?

• Det är ett effektivare sätt att använda 
skattebetalarnas pengar.

• Det är enklare att snabbt komma igång med 
samarbeten, både kring funktionalitet i 
programvaror samt kring insamlade data.

• Vill man ansöka om finansiering via allmänna 
medel är det numera ofta ett krav att man 
kan visa på att man kan samarbeta på ett 
öppet sätt. Programvaran för detektorn ligger på GitHub.



Öppen/fri programvara + FAIR data - Teknik
Hur fungerar det?

• För programvaror används GitHub för att 
samarbeta kring öppen och fri programvara. 
Används av allt från privatpersoner till företag 
som Google och Microsoft.

• MIT-licensen är en bra licens som maximerar 
användningen av programkod.

• Insamlade biologiska data kan exempelvis 
spridas via GBIF.org där vi även har en Svensk 
nod GBIF.se. Då uppfylls en stor del av det 
som innefattas i FAIR.

• För data rekommenderas stark att man 
använder licensen ”CC0 – public domain”. Gör 
alla det är det möjligt att analysera alla de 
1897899494 artobservationer som finns 
lagrade hos GBIF.org idag.

• Se Svensk version av FAIR till höger.

Den nationella strategins 10 riktlinjer för miljödata:

1. Gör miljödata väl kända.
2. Gör miljödata enkla att hitta.
3. Gör miljödata direktåtkomliga i former som 

efterfrågas.
4. Se till att miljödata är väl beskrivna och lätta att 

förstå.
5. Gör miljödata tillgängliga så snabbt som möjligt.

6. Tillhandahåll miljödata och tjänster avgiftsfritt 
med villkor som uppmuntrar till vidareutnyttjande.

7. Se till att all miljödata har en tydlig förvaltning.

8. Använd etablerade standarder.
9. Gör det lätt att använda miljödata för 

sambearbetning.

10. Bevara miljödata för framtida återanvändning.

Denna nationella strategi är accepterad av ett stort antal svenska 
myndigheter, universitet och länsstyrelser.



Smarta detektorer och AI – Artificiell intelligens
Vad är smarta detektorer och AI?
• En smart detektor har möjlighet att göra 

efterbearbetning av insamlade data.
• AI, Artificiell intelligens, är ett 

samlingsbegrepp på olika tekniker som 
försöker efterlikna det vi människor försöker 
göra när vi analyserar insamlade data.

Varför behövs smarta detektorer och AI?
• Vi behöver samla in mera data och använda 

fler detektorer. Då ökar kravet på effektivare 
metoder för att analysera data. 

• Om en del av analysen redan görs i detektorn 
minskas behovet av information som behöver 
sparas eller kopieras över till andra datorer.

• AI kan användas för annat än identifiering till 
art, och då kan bearbetning nära källan vara 
att föredra.

Exempel på information extraherad med Tadarida-D.



Smarta detektorer och AI - Teknik
Hur fungerar det?

• AI kan grovt delas in i ”Supervised learning” 
och ”Unsupervised learning”.

• Den första används ofta då man försöker 
bestämma ljudinspelningar till art. ”Random
forest” är en vanlig teknik inom området.

• För att göra detta krävs att man har en stor 
mängd referensinspelningar med säker 
identifiering. 

• ”Unsupervised learning” däremot kan 
användas utan referensinspelningar för att 
exempelvis gruppera inspelat material.

• Ett AI-system baserat på ”Random forest” är 
det franska systemet Tadarida. 
Wurb-detektorn har stöd för det första steget 
som kallas ”Feature extracting” via skript.  

Status: Mest för framtiden.
Tadarida-D går redan att köra.

Ta-filer genererade med Tadarida-D från en stationär 
Wurb kan användas för att hjälpa till med att kartlägga 
fladdermössens migrationsvägar i Europa.


