
Den gråskimliga fladdermusen är  

en svensk art som på höstarna söker 

sig in till städerna. Då kan du höra  

hanarnas ljusa, tickande läten när de 

försöker hitta fladdermustjejer att  

para sig med.
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Svenska  
fladdermöss
I vårt land finns 19 olika arter av fladder-
möss och de flesta lever i södra Sverige.  
I Skåne finns alla svenska arter. Antalet 
minskar ju längre norrut man kommer 
och bor du i Lappland kan du bara se 
den nordiska fladdermusen som är den 
vanligaste fladdermusen i Sverige.  
Fladdermössen håller oftast till i grottor, 
ihåliga träd, vindar eller jordkällare.  
De arter som du har störst chans att stöta 
på är vattenfladdermus, dvärgfladdermus 
och nordisk fladdermus. Alla svenska 
fladdermöss är fridlysta. 

Fladdermusungar 
Fladdermöss är sociala djur som gärna bor 
tillsammans i kolonier. Ofta väljer de ihål i
ga träd att föda upp ungarna i. 

Fladdermöss får bara en unge varje år 
och oftast föds den runt midsommar. 
Ungen är då naken och blind. Så småning
om får den mjölktänder, precis som vi. 
Mamman och ungen känner igen varan
dra på lätet. Vid tre veck ors ålder kan den 
flyga. Då får den följa med sin mamma 
och lära sig jaga. I början av augusti lämnar 
honorna ”barnkolonin” för att hitta hanar 
att para sig med. Då får ungarna klara  
sig själva.

Var trivs fladdermöss?
Våra svenska fladdermöss trivs bäst i hag
marker, parker och lövskogsmiljöer med 
närhet till vatten. Här finns det gott om 
insekter och ofta gamla ihåliga lövträd att 
bygga bo i. Däremot trivs de inte så bra i 
rena barrskogar. Vill du spana på fladder
möss är alltså chansen störst om du besö
ker deras favoritmiljöer. 

Spana efter fladdermöss
Den bästa tiden att få syn på fladdermöss 
är någon halvtimme före solnedgången, 
då flyger de iväg för att jaga. Varma, vind
stilla sommarkvällar brukar vara bäst, även 
om chansen finns från majoktober bero
ende på var i landet du bor. Ibland jagar 
de också en stund före soluppgången, men 
då är det ju mycket jobbigare att gå upp.

 
Svårt att skilja dem åt
Det är väldigt svårt att skilja fladdermus
arterna åt på deras utseende när de flyger. 
Är man duktig kan man gissa sig till vilken 
art det är, beroende på hur och var den  
jagar. Men det bästa sättet är att känna igen 
dem på lätena, eftersom de låter olika. Då 
behöver man en liten apparat som kallas 
ultraljudsdetektor. Den omvandlar fladder

mössens höga ljud till mörkare toner som 
vi kan höra. Med detektorn låter ljuden 
som knatter eller smackanden. Det är en 
speciell upplevelse att höra alla ljuden i 
mörkret innan fladdermössen själva dyker 
upp. Trots detektorn är det jättesvårt att 
skilja de olika arterna åt och det krävs 
mycket träning. 

Hur klarar de vintern?
Alla svenska fladdermöss går i dvala på 
vintern eftersom det inte finns någon mat. 
Dvalan varar i 38 månader, beroende på 
vädret och var i landet de övervintrar.  
Fladdermössen kan gå i dvala också som
martid om det är dåligt väder, men då  
sover de inte lika djupt.

Flyttande fladdermöss 
På senare tid har man upptäckt att många 
svenska fladdermöss flyttar under den 
kalla årstiden. En del flyttar till Syd och 
Mellaneuropa, andra från norra till södra 
Sverige. Genom ringmärkning vet vi hur 
och vart de flyttar. Som många fåglar följer 
de kusterna under flyttningen. Vi vet också 
att de kan använda jordens magnetfält för 
att hitta vägen.

Kan man gosa med fladdermöss?
Även om våra svenska fladdermöss är ofar 
liga för oss är de inga kramdjur. Måste du 
ta i en fladdermus ska du alltid ha hand skar 
på händerna. Hittar du en skadad fladder
mus kan du kontakta en viltrehabiliterare.  


