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Inspelning av fladdermöss  
Hovdala, 24-25 augusti 2013. 
 
 

 
 
I anslutning till workshopen i Lunnahöja gjordes inspelningar med automatisk 
ultraljudsdetektor på två ställen vid Hovdala. Detektorn lyssnar själv efter ljud och gör 
inspelningar på 4 sekunder. Vi har analyserat dessa och har i tveksamma fall fått hjälp av 
Ingemar Ahlén. 
 
Ibland förekommer förkortningar för fladdermössen (när man inte orkar skriva ut hela det 
svenska namnet). Förkortningen består av första bokstaven i släktnamnet + tre första i 
artnamnet. 
Ppyg = dvärgfladdermus, Pipistrellus pygmaeus etc. Det är bra att vänja sig vid detta 
eftersom det alltid förekommer i rapporter. 
 

Hammarmölledammen 24 augusti 
 
Detektorn sattes upp ungefär kl 20. med utsikt över vattenytan. 
Kl 20:38 kom den första dvärgfladdermusen. 
130 inspelningar blev det innan den fick sällskap av vattenfladdermöss kl 21:00. 
I sammanlagt 335 inspelningar fram till 21:47 blandades dessa två arter och 
vattenfladdermössen tog efterhand över. Dessutom några inspelningar av trollfladdermus 
och stor fladdermus. 

 

Dvärgfladdermus, Pipistrellus pygmaeus 
 
Här är en inspelning av dvärgfladdermus kl. 20:51. Minst två individer med ganska 
separerade frekvenser. De två revirlätena i början ser också ut att komma från två olika 
hannar. 
 
Lyssna  
 
 

 

http://www.chiroptera.se/2013/M00383c.mp3
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Vattenfladdermus, Myotis daubentonii  
 
Vattenfladdermössen blev efterhand dominerande vid Hammarmölledammen. Här är en 
inspelning som var rätt typisk för dammen. Den övre bilden visar fyra sekunder med 
spelande dvärgfladdermus och jagande vattenfladdermöss. På den undre bilden ser man 
vattenfladdermusens typiskt lite krokiga spektrogram och inte minst effekten av att den 
flyger så nära vattnet (interferens mot vattenytan). 
 
Lyssna  
 
 

 

 
 
 
Några få inspelningar av andra fladdermöss blev det också (bl.a. Pnat och Nnoc) 
  

http://www.chiroptera.se/2013/M00551c.mp3
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Orangeriet 24 augusti 
 
Detektorn satt och lyssnade en timme från c:a 21:20.  
Under denna tiden gjordes bara 17 inspelningar, men bland dem fanns dvärgfladdermus, 
trollfladdermus, vattenfladdermus, stor fladdermus, nordisk fladdermus och även 
sydfladdermus (kontrollerad av Ingemar Ahlén). 

 

Stor fladdermus, Nyctalus noctula 
 
En typisk inspelning. De alternerande plipp-plopp-ljuden är tydliga. Det är kännetecknande 
för denna art och den nära släktingen Leislers fladdermus. 
Lyssna  

 

 
Nordisk fladdermus, Eptesicus nilssonii 
 
Ganska stadig frekvens kring 30 kHz och lite under.  Lyssna  
 

 

http://www.chiroptera.se/2013/M00536c.mp3
http://www.chiroptera.se/2013/M00559c.mp3
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Sydfladdermus, Eptesicus serotinus 

Inspelning av sydfladdermus kl. 21:55. Enligt Ingemar Ahlén brukar man ofta kunna spela in 
sydfladdermus vid orangeriet och parkeringen vid sidan om.  
I motsats till nordisk fladdermus, ligger sydfladdermusen ofta nere vid 25 kHz och under. Så 
här års kan det vara svårt att skilja Eptesicusarterna från Nyctalus, men denna inspelning 
innehåller tillräckligt med karaktärer för att hänföras till sydfladdermus.   Lyssna  
 

 
 
Jämförelse mellan Enil och Nnoc till vänster. Eser till höger 
 

 
 
 
 
  

http://www.chiroptera.se/2013/M00554c.mp3


Version 1 
 

Workshop Lunnahöja 24 augusti 2013 stefan.nyman@chiroptera.se  Sida 5 

Orangeriet 25 augusti 
 

 
 
För att få en mer fullständig övervakning av de lokaler på Hovdala som Ingemar Ahlén tipsat 
om, sattes inspelningsutrustning ut även natten därpå. Och denna gång täcktes en större del 
av natten in, från kl. 20:25 till 02:25. 
Bland inspelningarna finns Ppyg, Pnat, Nnoc, Enil, Msp (obestämd myotis) och möjligen 
sydfladdermus och någon till.  
 
Mer detaljer kommer när Ingemar har tittat på inspelningarna. 

 
Slottet 25 augusti 
 

 
 
Ytan norr om själva slottsbyggnaden täcktes också upp. Detta var denna natt framför allt en 
plats för spelande trollfladdermöss! 
 
Under förra årets workshop i Röddinge diskuterade vi hur man skulle skilja 
trollfladdermusens sång från dvärgfladdermusen. Det tipsades om att trollfladdermusen 
hade fler slag i sin drill, men det kunde visst dvärgfladdermusen också ha. 
Om inspelningarna här i Hovdala är någorlunda representativa, så är det inte särskilt svårt 
att skilja dem åt! 
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Trollfladdermus, Pipistrellus nathusii 
 
Trollfladdermusens speldrill.  Lyssna. Lägg märke till det lilla kvittret i anslutning till drillen. 
 
 

 
 
 
Dvärgfladdermusens speldrill som jämförelse.  Lyssna. 
 

 
 
Dvärgfladdermusens spektrogram liknar seglet på en segelbåt medan trollfladdermusens mer 
liknar en boll. 
Detta beror på att dvärgfladdermusen har större frekvenssvep och annan röst (med starkare 
övertoner). 

 
 

http://www.chiroptera.se/2013/M00069c.mp3
http://www.chiroptera.se/2013/M00158c.mp3

