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1.

BAGGRUND FOR UNDERSØGELSERNE
Der er i Danmark 17 arter af flagermus, hvoraf 3 af arterne dog kun er observeret
ganske få gange i Danmark. Alle arterne er omfattet af habitatdirektivets Bilag IV og er
dermed strengt beskyttede.
For dyrearter omfattet af Bilag IV indebærer beskyttelsen et forbud mod 1) forsætligt
fangstdrab, 2) forsætlig forstyrrelse, 3) opbevaring, 4) transport m.m. og 5) at yngleog rasteområder beskadiges eller ødelægges.
Ynglesteder defineres i den sammenhæng som arealer, der er af ”afgørende betydning for pardannelse, parringsadfærd, bygning af reder, æglægning – eller i det hele
taget spiller en rolle, når arterne skal formere sig”. Rasteområder defineres som områder, der er ”af afgørende betydning for dyr eller grupper af dyr, når disse ikke er
aktive. Rastepladser kan også omfatte strukturer skabt af dyr til at fungere som rastepladser”.
Direktivbestemmelsen indebærer, at hvor der er en regelmæssig forekomst af Bilag
IV-arter, kan der ikke umiddelbart gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller
ødelægge de pågældende arters yngle- og rasteområder eller påvirke områdets økologiske funktionalitet for de pågældende arter. Hermed menes de samlede økologiske
vilkår, som et område byder en given art.
På denne baggrund skal det vurderes, om projekt på Irma-grunden kan påvirke bestanden af forskellige arter af flagermus negativt, og hvilke afværgeforanstaltninger
der evt. er behov for at iværksætte.
Når et projekts betydning skal vurderes med hensyn til de strengt beskyttede arter,
sker dette i forhold til projektets betydning for den økologiske funktionalitet i det område, hvor det finder sted, idet projektet ikke må påvirke områdets økologiske funktionalitet. Med den økologiske funktionalitet menes de samlede vilkår området byder de
pågældende arter.

1.1.

Mulige flagermusarter i Rødovre og deres levesteder
Der er store regionale forskelle både med hensyn til antallet af flagermus, og med
hensyn til, hvilke arter der findes i et givet område. I området omkring København (og
dermed også Rødovre) er vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, langøret
flagermus, troldflagermus, dværgflagermus og skimmelflagermus regelmæssigt forekommende (Baagøe og Degn, 2007). Alle arterne er dog ikke lige almindelige. De
forskellige arter af flagermus har vidt forskellige krav til deres yngle- og rastehabitater
og fordeler sig som oftest som følger:
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Tabel 1: De regelmæssigt forekommende flagermusarters sommer-/mellem- (efterårs) - og vinterkvarterer.

Dansk navn

Latinsk navn

sommer/efterår

vinter

Vandflagermus

Myotis daubentonii

træer

træer / under jorden

Brunflagermus

Nyctalus noctula

træer

træer

Sydflagermus

Eptesicus serotinus

bygninger

bygninger

Langøret flagermus

Plecotus auritus

træer/bygninger

træer/bygninger/under
jorden

Troldflagermus

Pipistrellus nathusii

træer/bygninger

træer/bygninger

Dværgflagermus

Pipistrellus pygmaeus

træer/bygninger

træer/bygninger

Skimmelflagermus

Vespertilio murinus

bygninger

bygninger

Nogle arter trækker væk fra yngleområdet om vinteren, mens andre arter findes inden
for det samme område sommer og vinter. Endelig er der stor forskel på de forskellige
arters fourageringsområder og på, hvordan de færdes til og fra deres yngle- og rasteområder i forbindelse med deres natlige fourageringstogter.
1.1.1

Sommerkvarterer (ynglekolonier ca. 20. juni – 7.august)
Først på sommeren samles hunnerne i ynglekolonier. Yngle-kolonierne kan rumme fra
10 til mange hundrede individer og kan registreres dels ved visuelle observationer af
nedsivende urin og ekskrementer fra sprækker og huller og dels ved hjælp af sociale
lyde fra kolonierne. Der er ofte stor aktivitet omkring disse ynglekolonierne når hunnerne forlader dem om aftenen for at søge føde og igen tidligt på morgenen når de
vender hjem for at dagraste. Hannerne lever ofte enkeltvis eller få sammen og deres
sommerrastesteder er derfor sværere at lokalisere.

1.1.2

Mellemkvarterer (ca. 16. august til 15. september)
I løbet af sensommeren går kolonier gradvis i opløsning, da ungerne er blevet flyvefærdige. Der er derfor ekstra stor aktivitet og alle arterne og flagermusene strejfer
generelt mere omkring i landskabet. I denne periode benytter flagermusene ligeledes
mellemkvarterer: Disse mellemkvarterer kan være i tilknytning til deres sommer- eller
vinterkvarterer, men kan også være et helt tredje sted. For en del af de danske flagermusarter begynder parringstiden ligeledes i denne periode og man kan derfor observere hannerenes kurmageri omkring deres rastesteder (såkaldte spillende hanner).

1.1.3

Vinterkvarterer og revirsyngende skimmelflagermus
Vinterkvartererne er kendetegnet ved at være uforstyrrede og frostfrie. Flere af vores
flagermusarter trækker gerne langt for at komme til vinterkvartererne. Kendte steder er
f.eks. kalkgruberne ved Mønsted og Daugbjerg og kasematterne ved Kronborg, hvor
der er registreringer af overvintrende frynseflagermus.
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Vinterkvarterene er ofte meget vanskelige at registrere, da flagermusene sidder helt
stille i dvale og i denne periode ikke udsender lyde. De har kun en meget lille produktion af urin og ekskrementer under vinterdvalen, der kan afsløre deres tilstedeværelse.
Hannerne af skimmelflagermus kan dog høres revirsyngende omkring deres vinterkvarterer fra slutningen af september og helt ind i december måned, hvis vejret er
mildt (Møller, Baagøe & Degn 2013). Da skimmelflagermus udelukkende overvintrer i
huse, kan undersøgelser i efteråret, hvor der lyttes efter spillende hanner, derfor afsløre om en given bygningsmasse fungerer som vinterkvarterer for skimmelflagermus.
Skimmelfagermus er en vores mest almindelige arter af flagermus i byområder. Disse
undersøgelser er dog endnu ikke gennemført og undersøgelsen afrapporteres derfor
separat.
2.

METODE VED ANVENDT VED FELTUNDERSØGELSERNE
Feltarbejdet har omfattet 6 gennemlytninger af hele projektområdet, fordelt på 3 lyttenætter i yngletiden (21/7, 23/7 og 27/7), samt 3 lyttenætter i sensommeren (4/9, 5/9 og
10/9) med fokus på at identificere mellemkvarterer.
Før undersøgelserne blev påbegyndt, blev hele projektområdet visuelt gennemgået
for at identificere træer, trægrupper og bygninger, der potentielt ansås som egnede
yngle- eller rastesteder.
Alle lytninger i yngletiden er foretaget fra solnedgang og ca. 3-4 timer frem. De pågældende 6 nætter har alle været nætter uden nedbør og med vindhastigheder på
under 4 m/s.

2.1.

Udstyr anvendt ved undersøgelserne
Undersøgelserne er fortaget med avanceret detektorudstyr (Petterson D1000X), som
udover stor følsomhed, kan optage og derefter afspille optagelserne i langsom gengivelse. Dermed kan alle karakteristika fra lydene adskilles og analyseres. Ved en afspilning af optagelserne i f.eks. 1/10 af den oprindelige optagehastighed, vil frekvensen derfor også automastik blive sat en faktor 10 ned, således at 50 kHz vil blive hørt
som 5 kHz. Efterfølgende er alle optagelser blevet analyseret med avanceret software, som kan give oplysninger om impulsrater, maksimumenergier af impulserne
m.m.
Efter feltundersøgelserne er alle optagelser blevet kvalitetssikret for at sikre korrekt
artsbestemmelse.

3.

RESULTATER FRA YNGLELOKALITETSUNDERSØGELSERNE
Kort, med angivelse af observationer af flagermus i forbindelse med undersøgelserne
af mulige ynglelokaliteter, forefindes på bilag 1-3.
Undersøgelserne har resulteret i registreringer af dværgflagermus og brunflagermus
og formentlig skimmelflagermus. Sidstnævnte kan dog ikke med sikkerhed bekræftes
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da lydene fra brunflagermus og skimmelflagermus til tider kan være svære at skelne
fra hinanden, såfremt brunflagermusene ikke bruger deres sædvanlige karakteristiske
lyde. Dværgflagermus og brunflagermus blev for begge arters vedkommende både
hørt overflyvende og fouragerende, det vil sige, at der både er registreret individer der
fløj gennem projektområdet, samt individer der søgte føde inden for projektområdets
grænser. På baggrund af undersøgelserne vurderes området dog ikke at være et betydningsfuldt fourageringsområde for nogle af arterne, da det samlede antal registrerede er af et forholdsvis begrænset omfang.
Kun de store løvtræer (løn, ask, bøg, lind og poppel), der omkranser boldbanen i den
østligste del af projektområdet vurderes at rumme en mindre koloni af dværgflagermus. Der er formodentlig ikke tale om en ynglekoloni, men en mindre koloni af hanner,
da der blev registeret under 5 individer. Observationerne af disse individer skete i
mørkningen, hvor dyrene påbegynder deres flyvninger, så de med stor sandsynlighed
har deres dagsrastested i et af træerne. Brunflagermus anvender med overvejende
sandsynlighed ikke projektområdet som rastested

Fig. nr. 1: Den røde ellipse markerer den trægruppe som sandsynligvis fungerer som rastested for en mindre gruppe hanner af dværgflagermus.
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Det kunne ikke bekræftes at bygningerne anvendes som ynglelokalitet for dværgflagermus, men grundet det meget store antal bygninger, kan det ikke helt udelukkes at
der kan være mindre kolonier af dværgflagermus i bygningsmassen. Store betydende
kolonier med mange ynglende hunner kan dog med sikkerhed udelukkes.
3.1.

Parken mod øst
I forbindelse med undersøgelsen den 27/7, blev der ligeledes fortaget en kortfattet
registrering i parken mod øst, for at undersøge om der var fouragerende vandflagermus over søen i parken. Der blev dog udelukkende registreret fouragerende brunflagermus ved denne undersøgelse, men det synes sandsynligt at vandflagermus lejlighedsvis søger føde over søen, da arten er kendt fra denne del af København (Baagøe
& Degn 2007)

4.

RESULTATER FRA UNDERSØGELSERNE AF MELLEMKVARTERER
Kort, med angivelse af observationer af flagermus i forbindelse med undersøgelserne
af mulige mellemkvarterer, er vedlagt på bilag 4-6.
Undersøgelserne har resulteret i registreringer af dværgflagermus, brunflagermus
også troldflagermus. Troldflagermus blev ikke registret i forbindelse med ynglelokalitetsundersøgelserne. Både dværg-, trold- og brunflagermus blev for alle arternes vedkommende både hørt overflyvende og fouragerende, det vil sige at der både er registreret individer der fløj gennem projektområdet, samt individer der søgte føde inden
for projektområdets grænser. På baggrund af undersøgelserne vurderes området dog
ikke at være et betydningsfuldt fourageringsområde for nogle af arterne i sensommerperioden, da det samlede antal registrerede er af et forholdsvis begrænset omfang.
Troldflagermus blev som tidligere beskrevet ikke fundet i forbindelse med ynglelokalitetsundersøgelserne og det konkluderes at denne art i begrænset omfang benytter
området som mellemkvarter – om end der kun er tale om få dyr
Der blev i den vestligste del af området – ud mod Korsdalsvej - registeret en enkelt
revirsyngende han af dværgflagermus. Dette kunne tyde på at bygningerne muligvis
anvendes som vinterkvarter for denne art. Et genfund af dværgflagermus i forbindelse
med skimmelflagermus-revir-undersøgelserne i slutningen af oktober – starten af november vil bekræfte dette.
De store løvtræer (løn, ask, bøg, lind og poppel), der omkranser boldbanen i den østligste del af projektområdet vurderes at rumme et mellemkvarter for et mindre antal
dværgflagermus. Kontakten med disse individer, var dog så tidligt i mørkningen (og
dyrene derfor ikke kom flyvende til området), at de med stor sandsynlighed har deres
mellemkvarter i et af træerne. Der er tale om de samme træer som der er markeret i
figur 1.
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Brunflagermus benytter med overvejende sandsynlighed ikke projektområdet som
mellemkvarter.
5.

KONSEKVENSER OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Flagermusundersøgelser i sommer og sensommer 2014 har vist, at kun de store træer
omkring boldbanen har betydning som rastested og kun for få individer af dværgflagermus. Dette gælder både yngletiden og sensommeren. Disse træer bør derfor om
muligt bevares og såfremt dette ikke er muligt bør de fældes i perioden fra 1. september til 31. oktober. På dette tidspunkt har flagermusene endnu ikke påbegyndt deres
vinterdvale. Der er umiddelbart øst for området en park med mange gamle velegnede
træer, som kan fungere som erstatningsbiotop.
Om området benyttes som overvintringslokalitet for dværgflagermus, vil blive forsøgt
udredt i forbindelse med efterårsundersøgelserne. På baggrund af disse undersøgelser vil det blive vurderet om områdets økologiske funktionalitet for denne art kan bibeholdes ved gennemførelse af projektet
Troldflagermus synes ligeledes at benytte området som mellemkvarter i begrænset
omfang, men der som sagt tale om meget få individer. Der vurderes ikke at være negative konsekvenser for områdets samlede økologiske funktionalitet for denne art, ved
gennemførelse af projektet
Både brunflagermus, troldflagermus og dværgflagermus bruger i begrænset omfang
området som fourageringsområde, men der er generelt tale om få individer. Det vurderes at projektet kan gennemføres uden negative konsekvenser for den økologiske
funktionalitet for disse arter, når der alene tages hensyn til fourageringsmulighederne.
En endelig og fyldestgørende vurdering af, om projektet kan gennemføres uden negative konsekvenser for arter af flagermus, afventer resultatet af efterårsundersøgelserne.
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