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Upplysta vrigar och gator rir viktiga fddohabitat fdr vissa av vdra
fladdermi)ss, eftersom gatlamporna lockar insekter bland annat fjdri-
lan vilka pd sd vis blir kittare dtkomliga fdr predatorer En del
fladdermusarter fdrekommer i htiga tdtheter utmed upplysta vtigar I
Sverige iir det mest nordisk och grdskimlig fladderrnus som jagar vid
gatlampor i Danmark rir det grdskimligfladdermus och sydfladdermus.
Det ft)rekommer vanligen 2-5 jagande fladdermdss per kilometer upp-
lyst vrigstrcicka, men ibland upp till 20. Den dkade predationen vid gat-
lampor drabbar frrimst fjririlshanar men hur fjiirilspopulationerna i
stort pdverkas rir inte kiint.
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Inledning
Gatlampor har blivit ett alltmer dominerande in-
slag i landskapet under de senaste decennierna.
Eftersom de numera f<irekommer snart sagt ijver-
allt itminstone i kulturlandskapet, vore det miirk-
ligt om de inte hade en eller annan effekt pi fau-
nan som lever diir. Ljuskiillor attraherar som alla
vet insekter (Fig. I ), och diirmed ocksi deras pre-
datorer. I samband med att vi intresserat oss fcir
fladdermijssens ekologi och utbredning under
flera ir, har vi d?irfcir riitt ingiende studerat vad
som hdnder runt vflra gatlampor. Upplysta vAgar
och gator har niimligen visat sig vara bland de vik-
tigaste fcidohabitaten frir en del av vflra fladder-
musarter.

Fladdermciss ar mastare pa att hitta och exploa-
tera koncentrationer av insekter, oavsett om dessa
utgcirs av "naturliga" svdrmar av till exempel dag-
sliindor eller fjiidermyggor (chironomider) river
vattendrag, eller av insekter som lockats till ljus.
Det iir emellertid svflrt eller omdjligt att uppskatta
tatheten av fladdermciss i luften utan hjiilp av en
ultraljudsdetektor. Detta giiller i slirskilt hrig grad
diir det finns gatlampor, eftersom man di bliindas
av ljuset och diirfcir inte ser vad som hiinder utan-

frir ljuskiiglorna. Fladdermriss flyger niimligen
mestadels ovanfrir lamporna, fcir att endast di och
di grira stcirtdykningar in mot ljusk2iglan pi jakt
efter byten. Vi har alltsi anvant oss av en ultra-
ljudsdetektor (av heterodyntyp) med vilken vi dels
observerat jagande fladdermiiss frin marken, dels
riiknat dem frin en bil i en fart av 40-50 km/h (se

Ahl6n 1981, 1990). Bilvarianten av linjetaxering
med hj?ilp av ultraljudsdetektor iir ett mycket ef-
fektivt sAtt att rakna fladdermriss. Den gcir det
mcijligt att snabbt uppskatta fladdermustatheten
dver stdrre omriden. Genom upprepade riikningar
utmed samma stracka kan man sedan ffl en bild av
hur fladdermcissens aktivitetsmdnster och habi-
tatval varierar frf,n dag till dag och iiven i ett
liingre perspektiv. Heterodyndetektorn ger en god
frekvensseparation, vilket dels gcir att man kan fil-
trera bort det mesta av det brus som uppstir runt
bilen, dels att man ganska enkelt kan hilla islir de
olika fladdermusarterna. Vi riiknade siledes anta-
let fladdermciss utmed vissa bestiimda viig-
striickor, representerande olika habitat dels pi
landsbygden, dels i byar och stiider, under hela
iret. Vi har huvudsakligen arbetat i Viistergcitland
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Fig. l. Ljusk(illor anraherar oftafjtirilar i stora miingder. Pd senhdsten, cld ndtterna cir mdrka behdver inte ljuset

vara sd starkt. Hiir cir det frostfiiirilar (Operophtera brumata) och lindmtitare (Erannis defolitrb). Hdgagiirde,

nrira Ulricehamn, 15.11 1995. Foto: J. Rydell.

Lights often attract moths in large numbers, and in the late autumn dark the lights do not need be very strong. These

are winter moths (Operophtera brumata) and mottled umbers (Erannis defoliaria).

och pi Sjiilland, men vi har iiven gjort mindre un-
dersrikningar i andra omraden i Sverige och Dan-
mark samt i Storbritannien. Vi kan dlirfcir siiga att
vera slutsatser iir giltiga generellt.

Fladdermiiss och gatlampor

Under sommarhalvflret detekterade vi vanligen
mellan tva och fem fladdermciss per kilometer
upplyst viigstriicka, men i vissa fall hade vi upp till
20 fladdermciss per kilometer (Rydell l99l). Det
senare motsvarar ungefar en fladdermus per
lampa! Utmed viigstriickor utan gatlampor fann vi
ddremot niistan aldrig mer iin en fladdermus per
kilometer. Det var alltse tydligt att det fanns an-
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samlingar av fladdermiiss ldngs upplysta viig-
strdckor.

Fladdermustiitheten utmed de upplysta vdgarna
verkade inte vara beroende av den omgivande mil-
jcin i siirskilt hdg utstrAckning. Det var till exem-
pel ingen skillnad i fladdermustAthet mellan
skogsomriden, jordbruksmarker, byar och mindre
stiider, si liinge v?igarna utmed vilka vi k<irde var
fdrsedda med gatlampor. Tatheten var ddremot
liigre i stcirre stiider, naturligtvis eftersom insekts-
faunan diir iir relativt fattig. Att gatlamporna be-
tydde mer iin det omgivande habitatet f<ir fcire-
komsten av jagande fladdermijss gav ytterligare
beliigg fdr att fladdermcissen verkligen stiker sig
till lamporna och inte till exempelvis omkringlig-
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Fig. 2. Nordisk Jladdermus (Eptesicus nilssonii) i ftird med att dricka frdn en damm. Htissna, niira [Jlricehamn
23.8 1989. Foto: J. Rydell.

Northern bat (Eplesicus nilssonii) about to drink from a pond.

gande redrid6er eller byggnader. Det visade sig
ockse, som vantat, att gatlamporna utnyttjas
mycket mindre av fladdermdss under de ljusa niit-
terna runt midsommar, di lamporna lockar fi eller
inga insekter, iin under var, sensommar och hdst. I
Norrland utnyttjas gatlampor inte alls av fladder-
mdss under sommaren, vilket naturligtvis ocksi
beror pA de ljusa natterna (Rydell 1991).

Vilka fladdermusarter ?ir det di som jagar insek-
ter vid gatlampor? Trots att goda fladdermus-
miljder i s<idra Sverige och Danmark kan hysa 6tta
till tio arter eller ibland iinnu mer, iir det bara fem
arter som sciker sig till gatlampor nigorlunda re-
gelbundet. En art, nordisk fladdermus (Eptesicus
nilssonii) (Fig. 2), iir den klart dominerande i

Sverige och utgdr mer an 9OVo av de fladdermciss
vi registrerade utmed de upplysta viigarna diir.
St<irre delen av de resterande var griskimlig flad-
dermus (Vespertilio murinus) (Rydell 1992). Den
nordiska fladdermusen iir vir vanligaste art aven
totalt sett, men miirkligt nog saknas den helt i
Danmark. Dar ersatts den av den niira sliiktingen
sydfladdermusen (Eptesicus serotinus), och som
vantat ar det denna som dominerar runt danska
gatlampor. I Danmark iir emellertid den grflskim-
liga fladdermusen vanligare iin i Sverige, sA syd-
fladdermusen dominans vid gatlamporna i Dan-
mark Ar inte lika kraftig som den nordiska flad-
dermusens iir i Sverige (Baag4e 1986). Fdrutom
de hiir tre, hrirde vi di och dfl stor fladdermus
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(Nyctalus noctula) och dviirgfladdermus (Prpi-

strellus pipistrellus) jaga vid gatlampor, men mest

i omriden d[r de vanligtvis dominerande arterna

av nigon anledning inte var si talrika.
Trots att det skiljer mycket i storlek mellan de

olika "gatlampsarterna", frin dviirgfl addermusens
4 g till den stora fladdermusens 30 g, har de alla
det gemensamt att de ar anpassade ftirjakt i 6ppen
terrAng och diirfdr flyger relativt snabbt och rakt
samt anvender sig av ekolokalisationspulser med
htig intensitet (Baagae 1987). Deras jaktteknik,
vilken frin brirjan mflste ha utvecklats utmed sjci-

strander, skogsbryn och liknande, verkar vara niir-
mast perfekt anpassad iiven fdr upplysta vagar, ett

slflende exempel pi det evolutionsbiologer kallar
"preadaptation", det vill siiga att en organism av

en tillfiillighet rikar ha egenskaper som passar i en

ny situation som pldtsligt uppstar.
De andra fladdermusarterna, som till exempel

lingdrad fl addermus (P le c ot us au rit u s), fransfl ad-
dermus (Myotis nattereri) och vattenfladdermus
(Myotis daubentonii), vilka iir anpassade fdr jakt i
mer komplicerade miljder som i ndrheten av vege-
tationen eller tlitt tiver vatten, verkar snarare und-
vika upplysta vdgar, liven om man ibland kan se

dem snabbt dyka in under en lampa som stir min-
dre cippet i en park eller liknande, ftjr att sedan fijr-
svinna in i vegetationen igen. Varfcir de har arterna
undviker upplysta viigar dr inte riktigt klart. Det
kan ha att gcira med att deras jaktteknik inte iir siir-
skilt effektiv i rippen terrang eller att deras ling-
sammare flygslitt gcir dem siirskilt utsatta fdr ug8-
lor och dagrovfiglar, vilka kan tiinkas dra nytta av

ljuset under lamporna och pi sfl vis biittra pi sin
jaktlycka (Rydell & Racey 1995).

Genom att observera och lyssna med hjiilp av

ultraljudsdetektor pi fladdermciss som jagar vid
gatlampor, inser man genast att de iir diir fcir att
jaga insekter och inte av nigon annan anledning.
Man kan niimligen fdlja fladdermcissens f<ireha-

vanden via deras ekolokalisationspulser och Sven

uppskatta deras f6ngstframging. Pulsernas karak-
tiir iindras drastiskt di fladdermusen <ivergir frin
att st ka efter ett byte till att attackera och sedan

finga det. Genom att finga och viiga de insekter
som fcirekommer runt lamporna har vi iiven kun-
nat visa att fladderm0ssen i genomsnitt fingar
stdrre byten vid lamporna iin de gcir i andra
habitat, och sflledes har en htigre jaktframging diir
(riiknat i gram per tidsenhet; Rydell 1992). Detta
beror frirmodligen pfl att en jiimfcirelsevis stor del

132

Ent. Tidskr. I 17 (1996)

av bytena som tas vid gatlampor utgdrs av fjiirilar,
slrskilt nattflyn (Noctuidae) och miitare (Geo-

metridae), medan dipterer och andra mindre in-
sekter tenderar att dominera ftidan i de flesta andra

habitat. Fladdermusarter som kan utnyttja gatlam-
porna verkar alltsi kunna fcirbiittra sin ftidositua-
tion betydligt och dlirmed kan man nog anta att

ziven deras reproduktionsfram ging gynnas.

Betydelsen av gatlamporna illustreras ocksi av

att etminstone den griskimliga och den nordiska
fladdermusen tenderar att dverge landsbygden,

diir ungarna fcitts upp under sommaren, fdr att

flytta in till byar och till stiidernas utkanter, eller
fltminstone till trakter med gatlampor, i samband

med att natterna blir mdrkare i augusti och lam-
porna iter bdrjar attrahera insekter (Baagrie 1986,

Rydell l99l). Den griskimliga fladdermusen dr

rent av en karaktdrsart i stiiderna i stjdra Sverige

och Danmark under hcisten, di hanarnas spelliiten
ekar mellan husviiggarna i snart sagt varje kvarter.

Fjiirilarnas ftirsvar mot fladdermiiss

De flesta nattflygande fjarilar har sofistikerade
fiirsvarssystem mot fladdermtjss, vilka bygger pfl

att de kan detektera fladdermrissens ultraljud pfl

lengt avstand och sedan siitta sig i siikerhet
(Roeder 1967). En del fjiirilar som till exempel

bjcirnspinnarna och deras sliiktingar (Arctiidae)
smakar dessutom illa eller dr rent av giftiga. De

annonserar detta fdr faglar och andra predatorer

med sina kontrastrika fdrger, men detta fungerar ju
bara under dagen di det iir ljust. Pi natten annon-

serar de istallet med ultraljud, som utsiinds ndr de

hcir en fladdermus ndrma sig. De hiir ljuden har
iiven fcireslagits fungera som st6rningssdndare
som gdr det svirt fdr fladdermusen att lokalisera
bytet. Fjiirilarnas fcirsvarssystem, oavsett om det
bygger pi varningsljud eller bara pA att fly undan,
verkar vara mycket effektiva i den bemiirkelsen att

de flesta fladdermciss vanligtvis (undantaget vid
gatlampor) iiter fjiirilar bara i mindre utstriickning,
antagligen beroende pfl att de har problem med att

fflnga dem (Rydell et al. 1995). Nflgra fcirscik som
vi gjort nyligen antyder att fdrsvaret inte fungerar
lika bra niir fjarilen cirklar runt en lampa som det
gcir under andra omstAndigheter. Fjiirilen verkar
inte reagera som den borde niir den hijr ultraljud,
det vill siiga snabbt iindra flygriktning eller dyka
mot marken. Den verkar dessutom ha sv6righeter
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att komma bort frin lampans omgivning i tid, ef-
tersom den samtidigt lockas tillbaka till ljuset.
Detta kan nog fcirklara varfrir fladderm<issen i re-
lativt h<ig utstrackning lyckas fflnga fjlirilar just
vid gatlampor.

F6r att fdrtydliga vad som sagts ovan kanske vi
skall nimna att det inte dr bara "gatlampsarterna"
bland fladdermcissen som lever av fjiirilar. Det
finns tiven arter som fingar fjririlar med framging
utan att alls dra nytta av lampor. Detta giiller ex-
empelvis den lflngcirade fladdermusen och bar-
bastellen (Barbastella barbastellus). Bida iir spe-
cialiserade jiigare. Den lingdrade anvzinder sig av
en jaktteknik som inte i sfl stor utstriickning byg-
ger pi ekolokalisation, utan istiillet pi en kombi-
nation av syn och hcirsel. Genom att den vanligen
6r tyst ndr den jagar, annonserar den inte sin n:ir-
varo fcir fjlirilarna och kan siledes kringgi deras
fcirsvarssystem. Fcirsvaret bygger ju pi att de kan
hcira fladdermusens ultraljudspulser pi avstind.
Barbastellen har en annan taktik. Den anvdnder
sig visserligen av ekolokalisationspulser, men den
verkar koncentrera sig pi vissa grupper av fjiirilar
som till exempel rotfjiirilar (Hepialidae), iikta
malar (Tineidae) och vecklare (Tortricidae), vilka
saknar dron (Rydell et al. 1996).

Olika slags gatlampor

Det dr stor skillnad pi gatlampor och gatlampor.
Det som ovan sagts giiller endast fcir vita eller ljus-
gula lampor, det vill sziga sidana som innehiller
kvicksilver och som diirfcir emitterar hdgfrekvent
ljus inklusive UV-ljus. De monokromatiska (djupt
orange) natriumlamporna (Fig. 3), som nu an-
vtinds alltmer, attraherar knappast insekter alls,
eftersom de bara utstinder ligfrekvent ljus, vilket
insekterna inte dr siirskilt kiinsliga for. Diirmed
attraherar de givetvis inte fladdermciss heller. Nar
man nu i allt hogre utstrdckning byter ut kvick-
silverlampor mot natriumlampor, vilket man gdr
for att slippa hanteringen av kvicksilver och for att
minska energifrirbrukningen, kommer man diirf<ir
att minska fddotillgingen fcir de fladdermoss som
fir en del av sin fdrsiirjning genom gatlamporna, i
fcirsta hand den nordiska fladdermusen, syd-
fladdermusen och den griskimliga fladdermusen.
Siirskilt i England och pi kontinenten har man ut-
tryckt farhigor frir att detta skulle fi en negativ
effekt pi den delvis hotade fladdermusfaunan.
Mot detta kan emellertid sagas att de arter som ja-

Fladdermtiss och fjeiri lar

gar runt gatlampor ocksi dr vanliga i mflnga andra
typer av habitat, si en minskad reproduktions-
framging hos vissa populationer av dessa kommer
knappast att innebdra nigot stcirre problem ur
faunavirdssynpunkt. De av vira fl addermusarter
som fcir ndrvarande klassificeras som hotade (se

Ahl6n & Ijernberg 1992), och som diirfdr skulle
behciva hjAlp pfl viigen, iterfinns alla i den grupp
som sdllan eller aldrig jagar vid ljus. Dessa kan ju
inte fcirviintas reagera i nigon stdrre utstrackning
pfl en fciriindring i anviindningen av gatlampor.

Hur piverkas fjdrilarna?
Si l6ngt fladdermcissen, men hur piverkas egent-
ligen fjiirilspopulationerna av det cikade preda-
tionstrycket vid gatlamporna? Dessvzirre sa har
vad vi vet inga studier gjorts i syfte att klarliigga
detta, se det gir inte att besvara den frigan.
Fladdermciss generellt sett ar talrikare dn man
vanligtvis fdrestliller sig, iiven om den stora majo-
riteten av individerna utgcirs av ett fetal arter. De
ir alla effektiva predatorer pi nattflygande insek-
ter och konsumerar stora mdngder frida under
reproduktionstiden pi sommaren. Att fladdermus-
predation piverkar fi iirilspopulationer Stminstone
i ett evolutionlirt perspektiv, visasju av de raffine-
rade fcirsvarssystem som utvecklats hos mflnga av
de nattaktiva fj[rilarna. Med htiga tiitheter av flad-
dermdss (i vissa fall en fladdermus per gatlampa)
och en fingstframging av kanske tio fjiirilar i tim-
men fcir varje fladdermus, si kan man tycka att det
totala antalet fjiirilar som fingas utmed en vdg-
striicka borde ha stor betydelse, iiven om fjiirils-
populationerna i och for sig kan vara ganska stora.
A andra sidan dr det bland fjiirilarna huvudsakli-
gen hanar som blir tagna, eftersom dessa spende-
rar betydligt mer tid flygande zin honorna (Acha-
rya 1995). Fjitrilshanar har som tur ar stdrre par-
ningskapacitet rin honorna, etminstone hos de
flesta arter (Svensson 1996). Detta kan tzinkas
kompensera fcir en eventuell brist pi hanar och si-
ledes gcira att den totala effekten av predationen
trots allt blir mindre dn vad som annars skulle ha
varit fallet.

Sammanfattningsvis kan man sdga att de befa-
rade negativa effekterna pfl fladdermcissen av att
vita gatlampor byts ut mot gula dr riverdriven, ef-
tersom det knappast kommer att peverka de arter
som dr i behov av skydd. Diiremot kommer kanske
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Fig. 3. Gattampor utgair en alltmer pdtaglig del av vdr miljd. De pdverkar faunan pd olika stitt, bland annat genom

a1 locka insekter vilka sedan blir tagna av patrullerande fladdermdss. I motsats till kvicksilverlampor lockar de htir
gula natriumlamporna emellertid inte insekter och dcirmed inte hellerfladdermdss. De har diirfiir antagligen mindre

effekt pdfaunan cin kvicksilverlamporna. Newburgh, ntira Aberdeen, Skottland, november 1993. Foto: J. Rydell.

Streetlamps have recently become very obvious parts of our environments. They affect the fauna in various ways,

including attrdcting insects which then become prey for patrolling bats. In contrast to mercury-vaPour lamps, these

yellow sodium lamps do not attract insects or bats, howeve\ and they may therefore have a relatively minor effect on

the fauna.

nagra av de vanligaste fladdermusarterna att mins-
ka nigot. Effekterna pa fjerilsfaunan kan knappast
bli annat iin positiva, eftersom predationen fren
"gatlampsfladdermrissen" kommer att bli mindre.

Tack
Vira undersdkningar av fladdermtiss och gatlampor har
finansierats av Naturvirdsverket och Naturvetenskap-
liga Forskningsr6det (i Sverige) samt av Statens

Naturvidenskapelige Forskningsrid och Zoologisk Mu-
seum, K0benhavn (i Danmark).
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Summary
Streets and roads lit by mercury vapour street-
lamps provide important feeding habitats for
several species of bats, because the lights attract
insects, including moths, which thus become
easily accessible to the predators. Some common
Scandinavian bat species, mostly the northern bat
(Eptesicus nilssonii), the particoloured bat
(Vespertilio murinus) and the serotine (Eptesicus
serotinus), occur at high densities near streetlights
(usually 2-5 bats per km, occasionally up to 20 per
km). Bats foraging around streetlights catch male
moths in large numbers. The effect of the in-
creased predation on the moth populations is
unknown. Mercury vapour lights are currently
replaced by environmentally more friendly orange
sodium lights in many areas. Sodium lamps do not
attract insects to the same extent. The replacement
will therefore result in decreased food availability
for bats that forage near lights (such as those
mentioned above). Our threatened bat species sel-
dom feed near streetlights, and will therefore not
be affected directly by the replacement.
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inmatningsf?ilten pi diskett fcir inlagring i din da-
tor eller bestiilla C e rambyx-blanketter.

Skriv, ring, faxa eller E-posta till Anna Lejfelt-
Sahl4n eller Bjdrn Cederberg, ArtDatabanken,
Box 7002, SLU, 750 07 Uppsala. 018-67 27 5l
eller 67 27 48 (tel.), 018-67 35 37 (fax). E-post:
Anna. Lejfe lt- Sahld n @ v ilt. s I u. s e, Bj o rn. C e de r-
berg@ dha.slu.se
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