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Dette notat beskriver resultaterne af flagermusregistreringer i fem udvalgte
parker i Københavns kommune.

Der er i Københavns kommune tidligere registreret syv arter af flagermus:
Bwnflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, troldfla
germus, vandfiagermus og langøret flagermus. Disse flagermus har — alt ef
ter art og årstid — til huse i byens træer eller bygninger. Jagten foregår i (en
kombination af) forskellige habitater alt efter art: Nogle jager højt over byens
tage, parker og søer, nogle jager i byens parker og grønne områder, nogle
tæt over byens vandflader mens andre fanger insekter som tiltrækkes af ga
delyset.

Alle arter er indirekte afhængige af byens grønne områder, idet der særligt
her produceres insekter, som flagermusene lever af. De fleste af arterne er
direkte afhængige af de grønne områder, enten i kraft af områdernes ældre
træer, der benyttes som yngle- og rastesteder, i kraft af områdernes funktion
som fourageringssteder eller deres egenskab som grønne korridorer, som
flagermusene benytter i deres transport fra sted til sted.

Med baggrund i sidste årsrapport (Møller, 2014) ønsker Københavns kom
mune et mere detaljeret indblik i fiagermusenes brug af parkerne og de
grønne områder ved Fæstningsringen, for at sikre, at der i fremtidige projek
ter (fx fældning af risiko træer) ikke sker en utilsigtet beskadigelse eller øde
læggelse af yngle- og rasteområder for fiagermus, som er beskyttede ifølge
Habitatbekendtgørelsens § 11 (BEK 408/2007), samt at områdernes økologi
ske funktionalitet bibeholdes.
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Side 2

2 METODE

2.1 Kortlægning at flagermuskolonier

Registreringen af flagermus er foretaget i ynglesæsonen (ultimo juni - medio
august), hvor hunner med deres unger danner kolonier i hulheder i træer
samt i huse. På denne årstid er der stor fødesøgningsaktivitet, og yngleste
derne kan i mange tilfælde findes. Ofte benytter kolonier af flagermus sig af
flere forskellige rastesteder i løbet af ynglesæsonen, hvor der i forbindelse
med skift af rastested også ofte sker opdeling af eller samling at kolonier. Til
stedeværelsen af en koloni skal derfor ses som en dynamisk størrelse som
varierer både i løbet af ynglesæsonen, og fra år til år. Der har i undersøgel
sen derfor også været fokus på at udpege potentielle kolonitræer. Undersø
gelserne giver os derfor oplysninger om aktiviteten at flagermus på det tids
punkt, de er foretaget. Undersøgelserne kan säledes fx ikke fastlægge, hvor
vidt hulheder i træerne rummer kolonier eller enkelte dyr på andre tidspunk
ter at året.

2.2 Kortlægning at potentielle flagermustræer

Som supplement til kortlægningen af de sikre kolonier af flagermus, er øvrige
træer der potentielt vil kunne rumme rastende flagermus kortlagt. Typisk er
der tale om træer med sprækker, hulheder eller som er beklædt med ved
bend. Alle træer med spættehuller er også klassificeret som potentielle fla
germustræer. Flere af de udpegede potentielle træer havde endvidere spor
af urin og fækalier, men der blev ikke konstateret aktivitet ved lytning.

Alle potentielle flagermustræer bør undersøges inden evt, fældning for at
sikre, at der ikke på det tidspunkt opholder sig flagermus i dem (Møller,
Baagøe, & Degn, 2013).

2.3 Undersøgte områder

De undersøgte områder er følgende:
- Christianshavns Vold
- ørstedsparken
- østre Anlæg
- Kastellets udenværker
- Kagsmosen
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Side 3

På de første fire lokaliteter blev registreringen af arter foretaget ved hjælp af
flagermusdetektor (Pettersson Dl 000x fra Pettersson AB eller Echo Meter
2M3 fra Wildlife Acoustics) efter ‘Site Species Richness metoden” (Ahlén &
Baagøe, 1999). Metoden, som også bruges i NOVANA-overvågningen affla
germus, kræver avanceret udstyr som både indeholder heterodyn- og tidsek
spansionssystem. I denne undersøgelse var der yderligere et særligt fokus
pâ at finde kolonitræer og betydningsfulde fouragerings områder. Ved inten
siv eftersøgning af kolonier blev alle træer undersøgt for hulheder og synlige
spor af faeces og urin, som nogen gange — men langt fra altid — kan ses på
og neden for kolonitræer. Derudover blev træerne besøgt mange gange i lø
bet af skumrings-, natte- og morgentimerne, for at registrere eventuel koloni
aktivitet (ungelyde samt ind- og udflyvning).

I Kagsmosen er der ikke manuelt med håndholdt mikrofon. I stedet blev der
anvendt en lytteboks af typen Songmeter SM2Bat+, der blev opsat i området
og optog alle lyde fra forbiflyvende flagermus over seks nætter. Metoden er
hyppigt brugt til ekstensivt kortlægning af flagermus og giver et meget dæk
kende billede af artssammensætningen i et område.

Alle lyde blev efterfølgende omsat til sonogrammer og analyseret vha.
“Batsound”, et særligt computerprogram til analyse af ultralyde fra flagermus.
Særligt vanskelige lyde blev verificeret af Hans J. Baagøe, Statens Naturhi
storiske Museum.
Områderne blev undersøgt af hhv. Jeppe Dahl-Nielsen (JVD), Morten Chri
stensen (MFC) og Esben Terp Fjederholt (ETF).

3 RESULTATER

Se næste side
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Side 4

3.1 Kagsmosen

Som beskrevet i metode afsnittet har kortlægningen af flagermus i Kagsmo
sen ikke omfattet manuel lytning med detektor på samme måde som på de
øvrige lokaliteter.

Lytteboksen, som er anvendt til kortlægning af artsdiversiteten i parken, var
placeret i et træ der står ved kanalen i mosens nordligste del.

I alt 6 arter blev registreret på de seks nætter hvor lytteboksen optog. I tabel
1 se en oversigt over forekomsten af arterne samt en relativ hyppighed angi
vet som antal optagelser. Dette antal er af praktiske årsager reduceret til an
tal hele minutter med flagermusaktivitet af den pågældende art. Antal opta
gelser sige ikke noget om antallet af individer og er kun et udtryk for aktivite
ten omkring det konkrete punkt for lyttebokse.

Dato Antal Antal Brun Syd Skimmel Dværg Trold Vand
optagelser arter

31.07.2015 42 5 7 5 18 2 10
01.08.2015 38 5 12 2 12 1 11
02.08.2015 56 6 29 1 3 13 2 8
03.08.2015 34 5 9 8 11 4 2
04.08.2015 23 4 15 4 2 2
05.08.2015 28 5 16 1 6 3 2

Resultateme fra Kagsmosen kan pga. forskellene i metode ikke direkte sam
menlignes med oplysningerne fra de øvrige steder. Men det relativt store an
tal arter der er registreret, viser at området har væsentlig betydning som fø
desøgningsområder for flagermus.

Kagmosen rummer umiddelbart kun relativt fä træer der forventes at være
store nok til at huse flagemus kolonier. Men det er sandsynligt at de at stør
stedelen at de observerede flagermus raster og yngler i huse og haver i nær-
om rådet.
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Flagermus i Rødovre Kommune 2013

Rapport udarbejdet for Rødovre Kommune, januar 2014
Feltarbejde og fotos: Søren Hedal
Tekst: Søren Hedal
Fotos © AGLMA

AGLAJA

v. Eigil Plöger
Lundevej 48, Vrby
4652 Harlev
www.aglaja.dk

Forsidefotos: Fritst3ende piletræ på Vestvolden med hulheder i stammen og flækkede grene.
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Indledning

Da fiagermus er aktive om natten og sover om dagen, er det ikke let at indsamle viden om
denne gruppe flyvende pattedyr. Derfor er vores nuværende viden om fiagermus meget
begrænset, sammenlignet med for eksempel fugle, hvor der i dag eksisterer en meget stor
viden om hvilke arter der er og hvor de findes.

Vores viden om flagermus er først inden for de sidste 40 år begyndt at øges, hvilket skyldes
opfindelsen af flagermusdetektoren. Den omsætter flagermusenes orienteringsskrig til lyde,
der er hørbare for det menneskelige øre. Metoden har været kendt længe, men det er først i
de senere gr, at teknikken er så gennemprøvet, at det er muligt at arbejde med udstyret til
forvaltningsmæssige opgaver.

Flagermusdetektoren giver mulighed for at aftsbestemme en stor del af de danske flagermus
direkte i felten. Samtidig er det muligt at få et indblik i deres natlige færden, da deres
orienteringsskrig varierer afhængig af hvad de foretager sig.

Ud over at være svære besværlige at arbejde med er alle danske arter af flagermus er
beskyttet at EU-habitatdirektivets bilag IV, som omfatter dyre- og plantearter at
fællesskabsbetydning. Det betyder, at alle flagermus i Danmark er beskyttede og totalfredede.
De må hverken indfanges eller aflives. Deres yngle og rasteområder må ikke ødelægges eller
beskadiges. Herudover må myndigheder ikke vedtage planer og træffe afgørelser, der kan
påvirke bilag IV arterne i en negativ retning uden kompenserende foranstaltninger.

Udover, at alle danske flagermus arter er beskyttet af EU-habitatdirektivets bilag IV, er der
enkelte arter, der også er opført under EU-habitatdirektivet bilag II., som giver dem en
yderligere beskyttelse. I Danmark drejer sig om bredøret flagermus, damfiagermus og
bechsteins flagermus. For disse arter gælder det, at der udover den generelle beskyttelse
under bilag IV skal udarbejdes habitatområder til beskyttelse at disse arters levesteder.

Dette er årsagen til at Rødovre Kommune har ønsket en kortlægning af flagermus i kommunen
og specielt på Vestvolden, som er kommunens største samlede naturområde. Samtidig er der
fra kommunen side et ønske om, at formidle denne spændende, men svært tilgængelige
dyregruppe på Vestvolden.

Rødovre Kommune har ønsket en undersøgelse af flagermus i kommunen med følgende
indhold:

• registrering af, hvilke flagermus der forekommer på Vestvolden i Rødovre kommune,
• registrering af mulige ynglekolonier, sommer-rastepladser og evt. vinter-rastepladser

og
• vurdering/registrering at, hvordan de forskellige arter udnytte de forskellige

naturelementer, bygninger og nærliggende bebyggelser på og nær Vestvolden

Herudover har kommunen, i forbindelse med overdragelse af amternes opgaver i 2007,af
Naturstyrelsen fået vandflagermus som ansvarsart’ og vil derfor gerne sætte fokus på denne
art.
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Sammenfatning

Rødovre Kommune har ønsket en koftlægning af flagermus i kommunen og specielt på
Vestvolden, som er kommunens største samlede naturområde. Derudover har kommunen, i
forbindelse med overdragelse at amternes opgaver i 2007, at Naturstyrelsen fået
vandflagermus som “ansvarsart og vil derfor gerne sætte fokus på denne art.

Alle danske flagermus er omfattet af EU-habitatdirektivets bilag IV, som omfatter dyre- og
plantearter af fællesskabsbetydning. Det betyder, at alle danske flagermusarter er beskyttede
og totalfredede. De må hverken indfanges eller aflives. Desuden må deres yngle- rasteområder
ikke ødelægges eller beskadiges. Samtidig må myndigheder ikke vedtage planer og træffe
afgørelser, der kan påvirke bilag IV arter. Derfor er en god viden om forekomst at flagermus af
stor betydning for både kommunens almindelige planlægning og for forskellige typer af
tilladelser.

Undersøgelsen er gennemført i sommer og efterår 2013 af det biologiske konsulentfirma
Aglaja. Inden undersøgelsen var der kun en meget begrænset viden om flagermus i
kommunen. Der kendtes kun fire arter af flagermus fra Vestvolden: Dværgflagermus,
brunfiagermus, vandflagermus og skimmelflagermus. Hertil kan nu tilføjes troldflagermus.

Dværgflagermus og brunflagermus er de hyppigste arter og fundet i de fleste områder i
kommunen, hvor der er grønne områder. Troldflagermusen og vandflagermusen er noget
sjældnere, men også fundet på de fleste egnede levesteder. Skimmelflagermusen er sjælden
om sommeren, hvor den oftest lever ude i det åbne land, men om efteråret trækker den til
byerne og den er registreret flere steder.

Vestvolden er der største samlede naturområde i Rødovre Kommune og her er alle fem arter
registreret og flagermus-faunaen her kan betegnes som alsidig og varieret. Her er både
vandflader, lysåbne arealer og skov med gamle træer. Det er de levesteder, som har gjort
Vestvolden til et godt levested for flagermus. Specielt må de skrånende arealer ned mod
Fæstningskanalen vurderes som kerneområdet for flagermus, da der her er mange gamle
træer med egnede dagopholdssteder for flagermus.

På trods af intensiv eftersøgning, har det ikke været muligt at finde ynglende flagermus på
Vestvolden, men i et par tilfælde er der opdaget mulige dagopholdssteder for brunflagermus
og vandflagermus.

I den øvrige del af kommunen er der også flere gode lokaliteter, specielt hvor der også er
vand, men også områder, hvor man umiddelbart ville forvente en mere alsidig fauna, end det
var tilfældet.

Der er hverken fundet sommer- eller vinterkolonier af flagermus i kasematterne, selvom der er
flere potentielle steder.
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Metode

Flagermus anvender orienteringsskrig (sonar) p aftskarakteristiske frekvenser, som
flagermusdetektoren omsætter til lyde, der er hørbare for det menneskelige øre. Normalt
anvendes frekvensen for den maksimale energi (malt i kHz), som et ml for den
artskarakteristiske frekvens. Dette har været den primære parameter, men også skrigform,
rytme og intervaller mellem skrigene er vigtige for at skelne de enkelte arter fra hinanden.

I bilaget er der vist eksempler p den enkelte arters sonogrammer, som er frekvenser (kHz)
over tid (millisekunderder).

Der blev anvendt en EchoMeter EM3 fra Wildlife Acoustics til løsning af opgaven med
tidsekspansions-systemet (RTE). Alle lydoptagelser gemmes og tjekkes efterfølgende i
computerprogrammet Batsound 4.

Opgaven er gennemført i løbet af 2013 med start i uge 27 og afsluttet i uge 48.

Flagermus p Vestvolden er undersøgt over 3 perioder é 3 dage i juli (uge 28), august (uge 31
- 35) og september (uge 36 - 39). De første to perioder blev hele Vestvolden besøgt, mens
indsatsen den sidste gang blev koncentreret om de bedste lokaliteter. Undersøgelsen blev
gennemført ved vandring langs stierne p Vestvolden fra I/i time efter solnedgang og 2 — 3
timer frem.

Undersøgelse af vandflagermus og de øvrige flagermusarter i kommunens grønne områder.
Det drejer sig om lokaliteterne: Viemoseparken, Kagsmosen, Stadionparken, Espelund Park,
Schweizerdalsparken, Rødovregrd og en ejendom p Islevgrd Alle. Herudover er dele af
Harrestrup Å besigtiget, samt søer beliggende ved Prøvestensvej og Nyholms Alle. Disse
lokaliteter blev undersøgt i uge 31 — 35. Undersøgelsen blev gennemført ved besøg p de
enkelte lokaliteter i mellem 15 og 30 minutter.

Skimmelfiagermus er generelt ikke hyppige i byomrder om sommeren. Derfor blev der lagt en
undersøgelse ind i projektet, hvor hele kommunen blev gennemkørt p en 40 km rute i
november mned (uge 46 — 47). Formålet var at søge efter potentielle overvintringslokaliteter
vurderet ud fra forekomst af terdtoriemarkerende hanner.

Potentielle sommerkolonier langs Vestvolden blev besigtiget i uge 31 — 35, for at se om der var
mulige sommeropholdssteder i kasematterne, under broer og enkelte træer. De blev alle
besøgt fra solnedgang og én time frem.

Herudover blev der lavet en vurdering af træerne p Vestvoldens egnethed som sommer- og
vinteropholdssted for flagermus. De blev besigtiget om dagen i uge 46 — 47 ved en
gennemgang af samtlige træer p Vestvolden. Alle træer blev vurderet for at registrere om der
var huller efter spætter, knækkede grene, løs bark eller andre hulheder i stammer eller grene.
Alle potentielle træer blev markeret med GPS- positioner, men henblik p3 at lave et
oversigtskoft og en vurdering af Vestvoldens egnethed som opholdssted for flagermus.

Mulige vinteropholdssteder i kasematterne p Vestvolden blev besigtiget om dagen i uge 48 i
de bygningsværker der var tilgængelige for Rødovre Kommune. Undersøgelsen blev
gennemført for at se, om det var muligt at finde spor efter overvintrene flagermus eller om
kasematterne er egnede som overvintringssted for flagermus.

Positioner for de enkelte arter er lagt ind i Naturdatabasen under Danmarks Miljøpoftal.
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Tidligere registreringer af flagermus i Rødovre Kommune

Som sagt, 5g kendes der 13 arter af flagermus fra Sjælland, hvoraf de 6 er meget sjældne,
mens resten er vidt udbredte.

Af de vidt udbredte arter er dværgflagermus, vandfiagermus og skimmeiflagermus omtalt fra
Vestvolden i rapporten: “Screening af naturen I Rødovre Kommune”. Herudover anføres
brunflagermus p Vestvolden i Naturstyrelsens pleje- og anlægsplanen for Vestvolden.

I forbindelse med atlasprojektet over danske pattedyr i kene 2000 — 2003 ligger der en
samlet beskrivelse af flagermus i 10 x 10 km kvadrater i Danmark. Kvadraterne U337 og UB47
dækker Rødovre Kommune, men ligger ogs3 udenfor Kommunens afgrænsning. I disse
kvadrater er der registreret dværgflagermus, brunflagermus, troldflagermus, vandfiagermus,
langøret flagermus og skimmelflagermus. Det vides dog ikke hvor mange af registreringerne
der ligger inden for Rødovre Kommunes afgrænsning.

Herudover ligger der en NOVANA station i den sydøstlige del afUtterslev mose Københavns
Kommune. Her blev der den 10. juli 2005 registreret vandflagermus, troldflagermus,
dværgflagermus, brunflagermus og skimmelflagermus.

Dermed er der kun beskrevet fire sikre arter af flagermus fra Rødovre Kommune. I det
følgende gennemgås de arter af flagermus, der er registreret ved denne undersøgelse.

Flagermus generelt

Flagermus er de eneste pattedyr der aktivt flyver og er én af de mest succesfulde
pattedyrdyregrupper på jorden. Der kendes i dag omkring 1100 arter af flagermus, hvilket
svarer til en fjerdedel af alle pattedyrarter. De findes over hele jorden med undtagelse af de
arktiske egne. De fleste arter er karakteriseret ved at være nataktive og orienterer sig ved
hjælp af deres ultralydssonar.

De danske flagermus har alle det tilfælles, at de anvender ultralydssonar til at finde og fange
byttet, der består af forskellige arter af insekter. Om sommeren er de aktive om natten og
sover om dagen på beskyttede dagopholdssteder. Om vinteren går i dvale på egnede frostfrie
steder for at undgå den kolde tid af året, hvor mængden af insekter er lav. Flagermus bliver
gamle og de får typisk kun én eller to unger om året. Det gør dem derfor meget sårbare over
for forstyrrelser af deres dagkvarterer og for ødelæggelse af deres jagtområder.

Ved den seneste opgørelse fra 2013 i forvaltningsplanen for flagermus er der registreret 17
arter af flagermus i Danmark. Mange af dem er meget sjældne og findes kun i geografisk
afgrænsede områder eller på meget specielle lokaliteter. Fra Sjælland kendes der 13 arter,
hvoraf de 6 arter er meget sjældne og kun fundet enkelte gange. Det drejer sig om
damflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, Leislers flagermus, nordflagermus og
bredøret flagermus.

Til de mere almindelige arter på Sjælland hører vandflagermus, troldflagermus,
dværgflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, skimmelflagermus og sydfiagermus. De
er alle almindelige på mange lokaliteter og i de gode jagtområder er det ofte muligt at
registrere flere arter på samme lokalitet. For at undgå konkurrence deler de luftrummet
mellem sig, så de ikke konkurrer så meget om føden. Vandflagermusen jager lavt over vand.
Brunflagermusen og skimmelfiagermusen jager ofte højt i det åbne luftrum, mens langøret
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flagermus jager tæt på eller inde mellem træernes grene. Troldflagermus, dværgflagermus og
sydflagermus jager hovedsageligt mellem træerne i de mere åbne områder.

En forudsætning for en rig og varieret flagermusfauna i et område er derfor, at der er gode
jagtområder med et godt fødegrundlag. I Danmark er fiagermusenes foretrukne jagtområder
ældre varieret lovskov, gerne med åbne lysninger indimellem. Her vil der ofte, på grund af den
højere temperatur, være er en god og varieret insektmængde. Hvis der samtidig er søer og
vandløb i området, er det helt ideelt for jagende flagermus.

Undersøgelser i Skotland har vist, at det for mange arter er kombinationen af åbent vand og
de vandløbsnære arealer med spredte træer, der giver de bedste muligheder for fødesogende
flagermus. Helt åbne arealer tiltrækker derimod ikke mange flagermus, og aktiviteten falder
hurtigt bare 10 — 20 meter fra vandlobet, hvis der ikke vokser træer langs vandlobet.

En anden vigtig forudsætning for en rig og varieret flagermusfauna er, at der mulighed for
dagopholds-steder om sommeren og vinterhi på den kolde årstid.

Alle danske flagermus går i vinterdvale og har derfor behov for uforstyrrede, frostfrie, men
kølige steder med relativt høj fugtighed, hvor de kan tilbringe vinteren. Områder der opfylder
disse betingelser er for eksempel grubber, kasematter, bunkere og iskældre. Mange flagermus
overvintrer også i almindelige huse, bare lokaliteten opfylder ovennævnte krav. Hulheder i
træer kan for nogen arters vedkommende også opfylde kravene til vinterdvalen, bare det ikke
bliver for hård og kold en vinter.

Om sommeren stiller flagermus andre krav til deres opholdssteder afhængig af om det drejer
sig om ynglekolonier eller dagopholdssteder.

Dagopholdsstederne anvendes om foråret og efteråret og for hannernes vedkommende også
hele sommeren. De skal ligge tæt på jagtområderne og der stilles ikke store krav, udover at de
skal være uforstyrrede, relativt lune og med gode ind- og udflyvningsmuligheder. Områder der
opfylder disse krav, kan være under taget på et hus eller et egnet træ med hulheder,
spættehuller, flækkede stammer eller løs bark og flagermuskasser. Mange af disse
dagopholdssteder anvendes kun kortvarigt og flagermusene flytter med jævne mellemrum til
nye sovepladser. Derfor er det vigtigt, at der flere egnede dagopholdssteder nær deres
jagtområder.

Ynglekolonier derimod stiller helt specielle krav til lokaliteten. De skal være uforstyrrede og
varme for at fremskynde ungernes udvikling. Derfor skal de ligge steder, der er eksponerede
for sol. Det kan være under tage på huse eller træer, gerne sydvendte med gode ind- og
udflyvningsmuligheder. Den type steder kan være svære for flagermus at finde og derfor er
det vigtigt, at bevare de kolonier der eksisterer, da de ofte anvendes gennem mange år.
Flagermuskasser kan i sjældne tilfælde også anvendes som ynglekolonier, men det kræver at
de opfylder samme krav som naturlige ynglesteder.

Da det ofte er manglen på egnede ynglelokaliteter der begrænser levemulighederne for
flagermus, er der efterhånden mange steder, hvor der er opsat flagermuskasser som
erstatning for manglende naturlige ynglemuligheder for flagermus. Problemet er dog, at der
generelt er dårlige erfaringer med fiagermuskasser i Danmark og Europa.

Dog har man i de senere år, specielt i Nordamerika, fået så meget erfaring med kunstige
ynglekasser, at det er muligt at udvikle kasser der tilfredsstiller flagermusenes krav til gode
yngleområder.
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De amerikanske erfaringer viser, at flagermuskasser skal placeres, 5g de er eksponerede for
solen i s stor en del at dagen som muligt. De skal etableres højt og helst frit, s man undg3r
adgang for rovdyr. Desuden skal de være store med gode ventilationsmuligheder, s der
opstår forskellige mikroklimaer inde i kassen. Derved kan flagermusene selv vælge passende
temperatur og luftfugtighedsforhold gennem dagen. I det danske klima skal de desuden males
sorte, så man sikrer at der skabes passende høje temperatur. Gerne 30 — 35 °C inde i kassen
midt på dagen.

Figur 1. Fæstningskanalen med tæt forekomst at gul åkande. 7. august 2013
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Vandfiagermus, Myotis daubentonil

Som den eneste af Danmarks myotis-after regnes vandfiagermusen som en almindelig
udbredt. Den er tæt knyttet til søer og større vandløb og har dagophold og ynglekolonier i
egnede træer. Den er ikke særlig knyttet til mennesker, da den aldrig har sommer- og
vinterkolonier huse, men har af og til sommerkvarter under broer der krydser vandløb. Der
kendes ikke overvintringssteder på Sjælland og det vides derfor ikke hvor hovedparten af de
sjællandske vandflagermus overvintrer.

På den dansk radliste er vandflagermus opført som ikke truet (Least concern), da den er
almindelig udbredt i hele Danmark og findes stort set alle steder på Sjælland, hvor der er
egnede søer og vandløb.

Den er aktiv fra begyndelsen af april til hen i oktober og jager lavt over åbne vandfiader, men
også af og til i de tilstødende områder. Ynglekolonierne etableres i maj og ungerne fødes i
løbet at juni måned. Ynglekolonierne opløses sidst i august. Pardngerne foregår ved
vinterkvartererne.

Vandfiagermusen flyver sent ud, men ses ofte med deres karakteristisk lave flugt over åbne
vandfiader. I denne situation kan den kun forveksles med damfiagermus, der ikke findes i
Nordsjælland. Den høres dog også af og til jagende højt mellem træerne, hvilket er registreret
flere gange på Vestvolden.

Vandfiagermusens orienteringsskrig er kun let genkendeligt når der, som det er tilfældet i
Københavns-området, kun er én myotis-art til stede. Maksimumsenergien ligger på Ca. 47 kHz
(42 — 56), men er ikke så vigtig for denne art, hvor skriget starter ved 80 kHz og ender
omkring 30 kHz. Det er meget karakteristisk for en myotis-art, men en sikker
artsbestemmelse kan kun foretages ved en efterfølgende kontrol på computeren. Her er
orienteringsskriget helt lodret og flader ikke ud ved den lave frekvenser, som det oftest er
tilfældet for de øvrige arter.

Vandfiagermusen flyver ud omkring 30 — 40 minutter efter solnedgang. Ved denne
undersøgelse er den i gennemsnit registreret 88 minutter efter solnedgang i juli, 51 minutter i
august og 45 minutter i september. Den sene ankomst til jagtområdet i juli antyder at der ikke
er nogen ynglekolonier tæt på. Fra begyndelsen at august, hvor ynglekolonierne begynder at
gå i opløsning, ses vandflagermusen væsentligt tidligere og det kan skyldes, at de tilbringer
dagen i forskellige dagkvarterer inden trækket mod overvintringspladserne. Den sidste
iagttagelse at vandflagermus ved Vestvolden var den 24. september 2013.

I Rødovre Kommune findes vandflagermusen de fleste af de steder, hvor der er vand. De er
registreret på 24 at 114 positioner, hvilket er ca. en femtedel at de steder, hvor der er
registreret flagermus og vandflagermusen er dermed, som troldflagermus, noget mere lokal
forekommende end de almindeligste arter.

Da vandfiagermusen er afhængig af søer og vandløb, begrænser dens forekomst sig til disse
lokaliteter. p3 Vestvolden kan den høres og ses langs hele Fæstningskanalen, hvor den jager
lavt over åbent vand. Det er tydeligt, at den undgår områder med åkander og vandblomst
(drivende alger), der sandsynligvis forstyrrer dens ekkolodssystem. Sidst på sommeren, hvor
vandskifte i Fæstningskanalen er langsomt, kan dette være et problem, da det begrænser
vandflagermusens fourageringsmuligheder i dele at Fæstningskanalen.

I den øvrige del af Rødovre Kommune er vandflagermus registreret i de fleste at de grønne
områder, hvor der også er søer eller kanaler. Det drejer sig om søerne ved Nyholms Alle,
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Figur 2. Vandfiagermus registreret i Rødovre Kommune 2013 markeret med rødt.
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Damhuskroen, Viemoseparken og Schweitzerdalsparken. Vandfiagermusen er eftersøgt, men
ikke registreret ved regnvandsbassin på Prøvestensvej, den vestlige del af Kagsmosen og
Krogedalsparken. Sidstnævnte sted er besøgt et par gange uden at den var til stede, selvom
søen burde udgøre en egnet biotop for vandflagermus.

Troldflagermus, Pipistrellus nathusfl

Blev tidligere regnet som ret sjælden, men de senere års brug af flagermusdetektor har vist,
at det er en relativt almindelig art i Danmark. Den er tæt knyttet til løvskove og den ses på de
fleste egnede lokaliteter. Den er til en vis grad knyttet til menneskers levesteder, hvor den kan
have sommerkolonier i huse. Ofte etableres kolonierne i ældre løvskov med egnede hule træer
og i mindre grad i tætte skovområder. Den ses sjældent overvintrende og trækker muligvis
sydpå om vinteren.

På den dansk rødliste er troldflagermusen opført som ikke truet (Least concern), da den er
almindelig udbredt i den østlige del af Danmark og findes mange steder på Sjælland, hvor der
er egnede levesteder.

Den er aktiv fra maj, hvor ynglekolonierne etableres. Ungerne fødes i midten af juni og de
forlader kolonien i begyndelsen af august, hvor de begynder at strejfe omkring. Parringstiden
er fra midten at august til ind i oktober, hvor hannerne etablerer sig i hule træer. Her
tiltrækker de forbipasserende hunner med deres karakteristiske parringskald. Denne adfærd er
ikke iagttaget på Vestvolden ved nærværende undersøgelse. De sidste troidflagermus blev
registreret på Vestvolden den 12. september 2013. Så sent på året kan ikke afgøres om de
registrerede troidfiagermusene er lokale dyr eller flagermus nordfra på træk mod syd til
overvintringspiadser i Mellemeuropa.

Troidflagermus flyver normalt ud efter 20 — 25 minutter efter solnedgang. Oftest lidt senere
end dværgflagermusene. Den jager i samme områder som dværgflagermusen, men da den er
større er dens flugt mere rolig og knap så flagrende som dværgflagermusen.
Troldflagermusens orienteringsskrig er normalt let genkendelige og maksimumenergi en ligger
omkring 40 kHz (36 — 42 kHz).

På Vestvolden blev de første troldflagermus set ret sent. Som gennemsnit for juli 69 minutter
efter solnedgang, i august 45 minutter og i september 52 minutter efter solnedgang. Det er ret
sent i forhold til hvad man kunne forvente og tyder ikke på at der er ynglekolonier tæt på de
undersøgte områder. En enkelt gang midt i august er de dog hørt allerede 20 minutter efter
solnedgang. Det kan være strejfende eller trækkende flagermus, der har etableret et
mellemkvarter på Vestvolden.

I Rødovre Kommune findes troidfiagermusen en del steder, hvor der er undersøgt for
flagermus. De er registreret på 27 af 114 positioner, hvilket er Ca. en fjerdedel af de steder,
hvor der er registreret flagermus og troidfiagermusen er dermed knap så hyppig i Rødovre
Kommune som de mere almindelige arter.

Troidflagermusen er afhængig af gammel løvskov og parkagtige områder. På Vestvolden kan
den høres og ses mange steder, men mest koncentreret i det centrale område syd for
Jyllingevej og øst for Fæstningskanalen, hvor der er flere åbne områder og hvor de afgræssede
områder er præget af åbne områder med spredte træer. I modsætning hertil er den ikke hørt
på vestlige side af Fæstningskanalen, hvor skoven er tættere, men også nærheden til
motorvejen kan have betydning.



13

i!1 —

Figur 3. Troidfiagermus registreret i Rødovre Kommune 2013 markeret med rødt. Enkelte
punkter i Kagsmosen er vist udenfor kommunen, men er ogs registreret i Rødovre
Kommune.
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I den øvrige del af Rødovre Kommune er troldflagermus registreret i flere af de grønne
omr3der, hvor der ogs3 er søer eller kanaler. Her er insektmængden ofte størst, hvilket
tiltrækker de jagende flagermus.

Dværgflagermus, Pipistrellus pygmaeus

Den regnes som en af Danmarks almindeligste arter. Den er tæt knyttet til løvskove, men
trives ogs3 i villakvarterernes haver. Den jager hovedsageligt i lys3bne omr3der med spredte
træer, men ogs3 langs skovbryn og i mindre grad langs stier i tætte skovområder. Den er
knyttet til mennesker, da den ofte hele eller dele af 3ret har sommer- og vinterkolonier i huse.
Den kan dog etablere sig i ældre skove med mange hule træer. Desuden er det en art der ogs3
kan bo i flagermuskasser i hvert fald om sommeren.

P3 den dansk rødliste er dværgflagermus opført som ikke truet (Least concern), da den er
almindelig udbredt i den østlige del af Danmark og findes stort set alle steder p3 Sjælland,
hvor der er egnede levesteder.

Den er aktiv fra midt i april til hen i oktober og jager i haver, parker, skovbryn og andre Sbne
landskabstyper. Ynglekolonierne etableres i april og ungerne fødes i løbet af juni måned.
Parringstiden er fra midten af august og i denne periode samler hannerne et antal hunner i et
harem omkring et egnet overvintringssted, som kan være et hult træ eller egnet bygning. I
parringsperioden er de karakteristiske parringskald fra de flyvende hanner hørt på Vestvolden.

Dværgflagermusen ses typisk kort efter solnedgang jagende omkring træer i en meget
flaksende flugt. Dværgflagermusens orienteringsskrig er normalt let genkendelige og
maksimumenergien ligger omkring 55 kHz (50 — 64 kHz). Ved undersøgelserne ved Rødovre
Kommune er maksimumenergien målt til mellem 47 — 58 kHz.

De laveste optagelser under 50 kHz antyder, at der kan være tale om pipistrelflagermus
(Pipistrellus pipistrellus). Den i dag er udskilt som en separat art, der er nærtbeslægtet med
dværgflagermus. Pipistrelflagermus er dog primært fundet i det sydlige Jylland, men i de
senere år også enkelte steder på Sjælland. Da den ikke er registreret ved sin typiske
maksimumenergi på 45 kHz, kan det ikke afgøres om det drejer sig om denne art eller en
atypisk dværgflagermus.

Dværgflagermusens ses normalt mellem 20 — 40 minutter efter solnedgang. Gennemsnit for
juli var 42 minutter efter solnedgang, i august 25 minutter og i september 22 minutter.
Dermed ankommer den senere til jagtområderne på Vestvolden om sommeren i forhold til
efteråret. Det skyldes, at det er lysintensiteten der afgør udflyvningstidspunktet og da
tusmørkeperioden er længere om sommeren registreres de først senere om sommeren end om
efteråret i forhold til solnedgangstidspunktet.

I Rødovre Kommune findes dværgflagermusen stort set alle de steder, hvor der er lyttet efter
flagermus. Den er registreret på 80 af de 114 positioner hvor der er registreret flagermus og
er dermed den hyppigst registrerede art i Rødovre Kommune.

På Vestvolden findes den alle steder, dog hyppigst langs Fæstningskanalen og i de områder
der er afgræsset af får. Sjældnest i de områder, hvor der er tæt opvækst af nyspirede træer
og krat, samt i området langs motorvejen og i området nord for Jyllingevej. I den øvrige del af
kommunen er den registreret de fleste steder, hvor der er egnede levesteder.
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Figur 4. Dværgflagermus registreret i Rødovre Kommune 2013 markeret med rødt. Enkelte
punkter i Kagsmosen er vist udenfor kommunen, men er også registreret i Rødovre
Kommune.
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Brunfiagermus, Nyctalus noctula

Regnes som en almindelig art i Danmark. Den er tæt knyttet til løvskove og er almindelig på
de fleste egnede lokaliteter. Den er ikke udpræget knyttet til menneskers levesteder, men
trives i de fleste skovområder med egnede hule træer og i mindre grad i tætte skovområder.
Den har sommer- og vinterkolonier i hule træer og findes normalt ikke i bygninger.

På den dansk rødliste er brunfiagermusen opført som ikke truet (Least concern), da den er
almindelig udbredt i den østlige del af Danmark og findes stort set alle steder på Sjælland,
hvor der er egnede levesteder.

Den er aktiv fra begyndelsen af april. I slutningen at april eller begyndelsen af maj etableres
ynglekolonierne, hvor ungerne fødes i sidste halvdel af juni. Parringstiden er om efteråret,
hvor hannerne etablerer sig i hule træer, hvor de med deres karakteristiske parringskald
tiltrækker forbipasserende hunner eller foretager kortere flyveture i området. Denne adfærd er
iagttaget på Vestvolden ved nærværende undersøgelse. Brunflagermus går ofte først i dvale i
november måned og den sidst registrerede individ blev hørt på Vestvolden den 18. november
2013.

Brunflagermusen er normalt den af vores flagermus der flyver ud tidligst og ses typisk, ofte
mens det stadig er lyst, jager i hurtig retlinet flugt højt over træerne. Brunfiagermusens
orienteringsskrig er normalt let genkendelige og den er kendt for anvendes to forskellige
orienteringsskrig med en maksimumenergi på henholdsvis 20 og 25 kHz. De to typer
orienteringsskrig blandes ofte, men de lave frekvenser anvendes mest når de jager højt over
træerne. Mens de høje frekvens er mere dominerende når de jager tættere på vegetationen.
Derved er det muligt at skelne mellem de to jagtområder, selvom det er helt mørkt.

P3 Vestvolden blev de første set som gennemsnit for juli 55 minutter efter solnedgang, i
august 38 minutter og i september 24 minutter. Det er ret sent i forhold til hvad man skulle
forvente og tyder ikke på at der er ynglekolonier tæt på de undersøgte områder.

I Rødovre Kommune findes brunfiagermusen mange af de steder, hvor der er undersøgt for
flagermus. De er registreret p3 56 at 114 positioner, hvilket er halvdelen af de steder, hvor der
er registreret flagermus og brunflagermusen er dermed den næsthyppigst registrerede art af
flagermus i Rødovre Kommune.

Da brunflagermusen til dels er uafhængig af omgivelserne når den jager højt over terrænet,
kan den ses og høres alle vegne i Rødovre Kommune. Langs Vestvolden jager den først på
aftenen hovedsageligt højt og lige så tit over de tilstødende åbne arealer, som over de
skovklædte arealer. Senere på aftenen høres den oftere jage langs Alleen eller langs de
bredere stier og i større lysåbne områder. Her er der mere læ og dermed varmere og derfor
vild der være flere insekter her efterhånden som aftenen bliver køligere.

Brunflagermusen er også iagttaget jage nogle få meter over åbent vand tidligt på aftenen bl.a.
ved søer ved Nyhoims Alle og Prøvestensvej. Sikkert fordi der altid er mange insekter nær
åbne vandflader.
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Figur 5. Brunfiagermus registreret i Rødovre Kommune 2013 markeret med rødt. Enkelte
punkter i Kagsmosen er vist udenfor kommunen, men er også registreret i Rødovre



18

Kommune.

Skimmeiflagermus, Vespertilio murinus

Er kun almindelig i den nordøstlige del af Sjælland. I resten af Danmark forekommer den
spredt og er hovedsageligt registreret i de større byer om efteråret. Om sommeren lever
skimmelflagermusen oftest i det åbne land, men vender tilbage til de større byer om efteråret,
hvor den overvintrer i højhuse. Den er knyttet til mennesker, da den hele året har sommer- og
vinterkolonier i bygninger.

På den dansk rødliste er skimmeiflagermusen opført som ikke truet (Least concern), da den er
almindelig udbredt i den nordøstlige del at Sjælland.

Den overvintrer inde i byerne, men om foråret forsvinder den og etablere sig i det åbne land. I
maj etablerer den ynglekolonier i huse på landet, mindre byer og forstadskvarterer.
Parringstiden er fra slutningen at september frem til december, hvor dens karakteristiske
parringskald kan høres omkring høje bygninger i de nordsjællandske byer. Det er også her
vinterkvartererne etableres.

Skimmelflagermusen ses typisk en halv til en hel time efter solnedgang og jager højt over de
omkringliggende områder. Om sommeren er den ikke knyttet til bestemte natuftyper, som
mange at de andre danske flagermusafter. Skimmelflagermusens orienteringsskrig er kun let
genkendelige når den flyver højt og i retlinet flugt. Maksimumenergi en ligger omkring 26 kHz
(25 — 28 kHz).

På Vestvolden er den sommerperioden kun hørt få gange og altid meget sent. Med et
gennemsnit for hele perioden 77 minutter efter solnedgang. Dermed ankommer den sent til
jagtområderne, hvilket antyder at den ikke yngler nær Vestvolden.

I Rødovre Kommune er der kun få registreringer af skimmelfiagermus og de er spredt ud over
kommunen. Den er registreret på 14 at 114 positioner, hvilket er Ca. en tiendedel at de
steder, hvor der er registreret flagermus og skimmelflagermusen må derfor betegnes som den
sjældneste art at flagermus i Rødovre Kommune. 8 at de 14 registreringer er fra
sommerperioden, mens de 6 sidste er fra november måned.

Om sommeren er den kun registreret jagende over Vestvolden og over Viemoseparken. Om
efteråret, hvor den blev eftersøgt over hele kommunen, men mest koncentreret omkring høje
bygninger er den høft flere gange både som jagende og med det karakteristiske parringskald
hovedsageligt I kommunens østlige del.
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Figur 6. Skimmelfiagermus registreret i Rødovre Kommune 2013 markeret med rødt.
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Flagermusaktivitet på de enkelte lokaliteter

P3 49 at de undersøgte lokaliteter er der registreret antal at arter og aktiviteten at flagermus.
Dette er gjort for at se, om der er forskel p3 de enkelte lokaliteter b3de p3 Vestvolden og de
øvrige lokaliteter i Rødovre Kommune.

Det er gjort ved at tælle antallet at minutter, hvor der er registreret flagermus. Da der er
forskel p3 hvor lang tid, der er brugt p3 de enkelte lokaliteter, er alle resultaterne omregnet til
antal aktive flagermus minutter per time. Herudover er antallet at arter optalt for de enkelte
lokaliteter, men ikke hvor meget hver enkelt arts andel er af den samlede aktivitet.

Samlet set for alle 49 datasæt er der som gennemsnit m3lt en aktivitet p3 14 aktive flagermus
minutter. Det vil sige, at der i løbet at en time høres flagermus i de 14 minutter. Variationen er
stor b3de fra sted til sted, men ogs3 p3 de enkelte lokaliteter. Ved mere end ét besøg p3 en
lokalitet er der udover middel angivet minimum og maksimum aktivitet.

Dato Dato Lokalitet Antal Antal Aktive flagermus minutter

Først Sidst
Minutter Arter Middel Minimum Maximum

Vestvolden

08.07 Hele Vestvolden 81 2 13

09.07 24.09 Vestvolden — I 49 5 9 0 14

30.07 15.08 Hvissingbro 36 4 14 6 26

11.07 12.09 vestvclden — II 40 5 14 5 38

13.08 Jyllingevej 17 2 7 -—

23.07 05.09
j_Vestvolden — III 41 4 12 0 28

øvrige lokaliteter i Rødovre Kommune

24.07 Nyholms Alle 49 3 12

24.07 Provestensvej 17 3 4

24.07 Damhuskroen 14 4 43

25.07 Kagsmosen 35 3 10

25.07 Viemoseparken 16 4 53

25.07 03.09 Stadionparken 14 2 4 0 8

25.07 Schweitzerdalsparken 22 2 19

30.07 Espelunden Park 26 1 5

28.08 Rødovreg3rd 24 2 33

28.08 Harrestrup Å 40 3 42

03.09 Islevruten 50 3 16

01.10 Islev gkd Alle 60 2 9

Tabel 1. Antal arter og aktivitet registreret p3 de enkelte lokaliteter.
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Flagermuslokaliteter i Rødovre Kommune

Kagsmosen

Lokaliteten er besigtiget den 25. juli 2013 fra kl. 21:55 til kl. 22:30. Vejret var lunt, stille og
klart og solnedgangen var kl. 21:29.

Ved besøget blev der registreret jagende dværgflagermus, brunflagermus og troidfiagermus.
Aktivitetsniveauet var ret lavt (10 aktive flagermus minutter), men kan skyldes det relativt
tidlige tidspunkt, samt at det i praksis var umuligt at lytte efter flagermus ved de abne
van dfl ad er.

Kun en mindre del af Kagsmosen ligger i Rødovre Kommune. Den dækker et areal på 2,9 ha
fordelt på et sø- og vandareal på Ca. 10 %, et moseareal på 5 % og et skovareal p 75 %
Området fremstår som en god flagermuslokalitet med en del ældre henfaldende træer.

Ved undersøgelsen i Københavns Kommune i 2009 blev der registreret dværgflagermus,
brunflagermus og skimmelflagermus i de centrale dele af Kagsmosen.

Viemoseparken

Lokaliteten er besigtiget den 25. juli 2013 fra kl. 22:40 til kl. 23:00. Vejret var lunt, stille og
klart.

Ved besøget blev der registreret jagende dværgflagermus, brunfiagermus, vandflagermus,
troldflagermus og skimmelflagermus. Hvilket er alle de arter der er registreret i Rødovre
Kommune. Aktivitetsniveauet var samtidig meget højt (53 aktive flagermus minutter). Det er
den lokalitet, hvor der ved denne undersøgelse er registeret aktivitet. Flagermusene var
koncentreret over og omkring søen.

Det samlede areal af Viemoseparken er 2,5 ha, bestående af sø på 0,7 ha og 0,5 ha træer og
resten er lav vegetation. Området fremstår som en god flagermuslokalitet med spredte træer
og åben vandfiade. Viemoseparken er isoleret fra Kagsmosen af Motorring 3. Mange arter at
flagermus flyver fra deres dagopholdssteder via ledelinjer og krydser ikke større åbne arealer,
men her ser det ikke ud til, at Viemoseparken er isoleret fra Kagsmosen. Det afhænger dog at,
om deres dagopholdssteder er på den ene eller den anden side at motorvejen.

Stadionparken

Lokaliteten er besigtiget den 25. juli 2013 fra kl. 23:15 til kl. 23:25 og igen den 3. september
fra kl. 20:05 til kl. 20:20 og igen fra kl. 21:10 til 21:25. Vejret var ved begge besøg lunt, stille
og klart.

Ved første besøg blev der kun registreret én enkelt jagende dværgflagermus. Derfor blev
lokaliteten besøgt igen og her blev der igen registreret én enkelt dværgflagermus, samt en
højtflyvende brunfiagermus og igen senere på aftenen hvor der ikke blev registreret nogen
aktivitet overhovedet. Ved alle 3 besøg blev der i gennemsnit registreret en meget lav aktivitet
på 4 aktive flagermus minutter.

Det samlede areal at Stadionparken er 2,9 ha, bestående af 50 på 0,6 ha og 0,8 ha træer og
resten er lav vegetation. Området fremstår som en god flagermuslokalitet med spredte træer
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og åben vandfiade, men der er ikke meget aktivitet i parken. Det vides ikke om det skyldes
d3rlig vandkvalitet i søen eller manglende egnede dagopholdssteder i næromr3det.

Lokaliteten blev besøgt igen den 17. november 2013 kl. 19:30 og her blev der ved Rødovre
Stadion hørt territoriemarkerende skimmelfiagermus.

Islevruten

Lokaliteten langs Harrestrup Å fra Stadionparken til Islev Vandværk er besigtiget den 3.
september 2013 fra kl. 20:20 til kl. 21:10. Vejret var lunt, stille og klart.

Ved besøget blev der registreret højtflyvende brunfiagermus, jagende dværgflagermus og
troidflagermus. Flagermusaktiviteten var moderat (18 aktive flagermus minutter).

Islevruten løber langs Harrestrup Å, som er et åbent men stærkt reguleret vandløb. Islevruten
er en cykelrute omkranset af træer og er dermed en ledelinje for omr&ets flagermus.
Vandløbet er nok for smalt til at tiltrække vandflagermus, der ikke blev registreret langs
Harrestrup Å.

Rødovregård

Parken omkring Rødovregård blev besigtiget den 28. august 2013 fra kl. 20:25 til kl. 20:55.
Solnedgangen var kl. 20:14. Vejret var lunt, stille og klart.

Ved besøget blev der registreret højtflyvende brunflagermus og jagende dværgflagermus.
Flagermusaktiviteten var høj (33 aktive flagermus minutter).

Ved besøget blev der også kigget efter potentielle opholdssteder pg østsiden af Rødovregrds
bygninger, dog uden at finde nogen. Parkens samlede areal er p Ca. 1,0 ha med en del gamle
træer og resten græsplæne. Parken ligger parken ud til Damhusengen, som ligger i
Københavns Kommune. Her blev der ved undersøgelsen i 2009 ikke fundet kolonier p
Damhusengen, men høj aktivitet lige umiddelbart øst for Rødovregrd, der indikerer at der kan
være en koloni i nogle af de gamle træer langs alleen.

Rødovre Kirkegård

Kirkegården er lukket om natten, men der blev kortvarigt gjort ophold p parkeringspladsen
syd for indgangen den 28. august kl. 21:35. Her blev hørt dværgflagermus og brunflagermus.

Harrestrup Å

Stien fra Rødovregård langs Damhusengen ned til Damhussøen og videre langs Harrestrup Å
ned til Rønneholmsvej blev besigtiget en 25. august 2013 fra kl. 20:55 til kl. 21:30. Vejret var
lunt, stille og klart.

Ved turen blev der registreret jagende brunflagermus, dværgflagermus og troldflagermus
langs Harrestrup Å og ved Damhussøen. Flagermusaktiviteten var høj (42 aktive flagermus
minutter). Dette skyldes nok mest den næftliggende Damhussø, hvor der er stor aktivitet (se
under Damhuskroen).



23

Dam husk roen

Området øst for Damhuskroen på stien langs Damhussøen blev besigtiget den 24. juli 2013 fra
kl. 23:35 til kl. 23:50. Vejret var lunt, stille og klart.

Her blev der registreret dværgflagermus, brunflagermus, troldfiagermus og vandflagermus.
Flagermusaktiviteten var høj (43 aktive flagermus minutter). Selvom det var træerne langs
Harrestrup Å der blev besigtiget var det meste af den registrerede aktivitet sandsynligvis
betinget at nærheden til Damhussøen. Dog er der en del gamle træer langs Harrestrup Å der
kan være egnede opholdssteder for flagermus.

Islev gård Alle

Lokaliteten på hjørnet mellem Slotsherrensvej og Islevgård Alle blev besigtiget i en anden
sammenhæng, men resultaterne er også medtaget her. Besigtigelsen foregik den 1. oktober
2013 fra kl. 19:10 til kl. 20:10. Solnedgang kl. 18:45. Vejret var omkring 12 °C, let til jævn
vind og klart,

Ved besøget blev der registreret jagende dværgflagermus og skimmelflagermus i haven, der
har en parkagtig karakter med flere gamle løvtræer. Flagermusaktiviteten var lav (9 aktive
flagermus minutter). Den lave aktivitet må til dels tilskrives det sene tidspunkt på året.

Nyholms Alle

Lokaliteten ligger i den nordlige ende at Nyhoims Alle og er sø med omgivende grønne
områder på Ca. i ha. Besigtigelsen foregik den 24. juli 2013 fra kl. 22:00 til kl. 22:50. Vejret
var lunt, stille og klart. Solnedgang kl. 21:31.

Ved besøget blev der registreret brunflagermus, dværgflagermus og vandflagermus. Alle arter
blev set jage lavt over søen og dværgflagermusen endvidere omkring parkens træer.
Flagermusaktiviteten var moderat (12 aktive flagermus minutter).

Området er vurderet til at være en god lokalitet med fint potentiale, dog skal man være
opmærksom på vandkvaliteten, da specielt vandflagermus ikke ynder for meget vandblomst og
flydebladsvegetation.

Prøvestensvej

Lokaliteten er et regnvandsbassin i et industrikvarter på ca. 1 ha og selv bassinet ca. 0,25 ha.
Der står spredte træer langs bredden og i skellene til naboejendommene. Besigtigelsen foregik
den 24. juli 2013 fra kl. 23:00 til kl. 23:25. Vejret var lunt, stille og klart.

Ved besøget blev der registreret brunflagermus, dværgflagermus og troldflagermus. Alle arter
blev set jage lavt over søen. Flagermusaktiviteten var lav (4 aktive flagermus minutter).

Lokaliteten er isoleret i forhold til de fleste andre lokaliteter, men kan alligevel tiltrække
enkelte jagende flagermus.
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Schweizerdalsparken

Lokaliteten ligger mellem Schweizerdalsvej og Nørreg3rdsvej. Det samlede areal er p3 0,6 ha
heraf udgør søarealet Ca. 0,1 ha. Søen er omkranset af træer. Besigtigelsen foregik den 25.
juli 2013 fra kl. 23:40 til kl. 24:00. Vejret var lunt, stille og klart.

Ved besøget blev der registreret dværgflagermus og vandflagermus. Begge arter blev set jage
lavt over søen. Flagermusaktiviteten var moderat (19 aktive flagermus minutter).

Lokaliteten er en fin lokalitet med en god aktivitet. Den grænser desuden op til Grøndalslund
Kirkeg3rd, som ikke er besigtiget, men som m3 give jagtmuligheder for i hvert fald
dværgflagermus.

Espelunden Park

Lokaliteten grænser op til Vestvolden. Selve parken er på Ca. 10 ha og der er ikke nogen
vandområder, men spredte træer med et parkagtigt præg. Lokaliteten er besigtiget den 30.
juli 2013 fra kl. 22:35 til kl. 23:00. Vejret var lunt, stille og klart.

Ved besøget blev der kun registreret enkelte dværgflagermus. Flagermusaktiviteten var lav (5
aktive flagermus minutter).

På trods af nærheden til Vestvolden er aktiviteten lav. Dette skyldes sandsynligvis mangelen
på åbne vandflader og at flagermus derfor foretrækker at jage p3 Vestvolden.

Vandtårn ved Tårnvej

Lokaliteten ligger lige syd for Rødovre Center, midt i Rødovre Kommune. Lokaliteten er
besigtiget den 17. november 2013 kl. 20:04. Vejret var køligt (3 °C), stille og klart.

Ved besigtigelsen blev der registreret territoriehævdende skimmelfiagermus. Vandtårnet er et
potentielt overvintringssted for skimmelflagermus.

Nørrekær

Lokaliteten ligger på Nørrekær, der er en højhusbebyggelse midt i Rødovre Kommune lige syd
for Roskildevej. Lokaliteten er besigtiget den 17. november 2013 kl. 20:30 og igen kl. 21:25.
Vejret var køligt (2 °C), stille og klart.

Ved besigtigelsen blev der registreret både jagende og terMtoriehævdende skimmelflagermus.
Bebyggelsen er et potentielt overvintringssted for skimmelflagermus.

ørbygård

Lokaliteten ligger på Medelbyvej 6 og er plejehjem, der ligger, midt i Rødovre Kommune op til
Roskildevej. Lokaliteten er besigtiget den 17. november 2013 kl. 21:10. Vejret var køligt (2
°C), stille og klart.

Ved besigtigelsen blev der registreret territoriehævdende skimmelflagermus. Bebyggelsen er
et potentielt overvintringssted for skimmelflagermus.
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Kaffetårnet

Lokaliteten ligger på Korsdalsvej 101 og blev besigtiget for at se op der var territoriehævdende
skimmelfiagermus. Lokaliteten er besigtiget den 18. november 2013 kl. 21:20 til kl. 21:40.
Vejret var køligt (6 °C), stille og fugtigt.

Ved besigtigelsen blev der ikke registreret skimmelflagermus. Bebyggelsen kunne være et
potentielt overvintringssted for skimmelflagermus da, det er den type høje bygninger, der ofte
tiltrækker territoriehævdende skimmelflagermus.

Rødovre Skøjtearena

Lokaliteten ligger på Rødovre Parkvej 425 og blev besigtiget for at se op der var
territoriehævdende skimmelflagermus. Lokaliteten er besigtiget den 18. november 2013 kl.
20:50 til kl. 21:10. Vejret var køligt (6°C), stille og fugtigt.

Ved besigtigelsen blev der ikke registreret skimmelfiagermus. Bebyggelsen kunne være et
potentielt overvintringssted for skimmelflagermus, da det er den type høje bygninger, der ofte
tiltrækker territoriehævdende skimmelflagermus.

Vestvolden

Lokaliteten afgrænses at Københavns Kommune mod nord, åben lav bebyggelse mod øst,
Brøndby Kommune mod syd og Motorring 3 mod vest. Lokaliteten er besigtiget i perioden 8.
juli til 24. september 2013 ved i alt 25 besøg om aftenen, typisk fra solnedgang og 2 — 3 timer
efter. Vejret har gennemgående været lunt, stille og klart. Temperaturen har svinget mellem
13 og 22 °C ved starten og mellem 11 og 19 °C ved slutningen. Vinden har været svag til let
og det har været klart vejr ved næsten alle besøgene. Kun ved et enkelt besøg den 13. august
var der frisk vind og småregn.

Lokaliteten er det største samlede naturområde i Rødovre Kommune med et samlet areal på
66 ha. Heraf udgør vandløbsarealet 10 %, lysåbne arealer 20 % og skov 70 %.

På grund af størrelsen blev Vestvolden delt op i 3 delområder: Område I fra kommunegrænsen
mod syd til Brøndby Kommune lidt nord for Roskilde Vej til Hvissingbro, Område II: fra
Hvissingbro til Jyllingevej Og område III: fra Jyllingevej til grænsen til Københavns Kommune
mod nord.

I område I er der registreret dværgflagermus, bruntlagermus, vandfiagermus, troldflagermus
og skimmelflagermus. Aktiviteten er lav (9 aktive flagermus minutter).

I område II er der registreret dværgflagermus, brunflagermus, vandfiagermus, troldflagermus
og skimmelfiagermus. Aktiviteten er moderat (14 aktive flagermus minutter).

I område III er der registreret dværgflagermus, brunflagermus, vandflagermus og
troldflagermus. Aktiviteten er moderat (12 aktive flagermus minutter).

Samlet set er flagermusaktiviteten moderat til lav på Vestvolden. Den er i flere tilfælde langt
højere på de øvrige lokaliteter i kommunen. Dette skyldes, at der er så mange egnede
jagtområder på Vestvolden og flagermusene derfor spredes over et langt større område. På de
mindre lokaliteter koncentreres flagermusenes aktivitet om et mindre jagtområde, som for
eksempel en sø.



25

Vestvolden er vurderet til at være en god flagermus lokalitet, men der er forskel på
områderne. Dette er betinget af manglende større træer i delområde III. De åbne vandflader i
Fæstningskanalen binder området sammen og derfor anvendes denne også som ledelinje
gennem landskabet, for de flagermus der trækker langs kanalen fra dagopholdssted til
jagtområde. I det centrale område er der gode muligheder for dagkvafterer i de mange gamle
træer langs kanalen. Ud over selve kanalen er de lysåbne arealer med spredte træer ideelle
jagtområde for flagermus, mens de mere lukkede skovområder på den vestlige side af
Vestvolden er mindre velegnede, da der om aftenen bliver mere køligt under det tætte
skovdække.

Figur 7. En god flagermuslokalitet på Vestvolden med egnede dagopholdssteder i de mange
gamle træer og et godt jagtområde med åbent vand og spredte træer.
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Sommer- og vinteropholdssteder for flagermus

Over året stiller flagermus forskellige krav til deres opholdssteder, afhængig af de behov arten
har på det pågældende tidspunkt af deres årscyklus, som beskrevet i det generelle afsnit.

Der er ikke nogen kendte vinter- eller ynglekolonier på Vestvolden og ved denne undersøgelse
er det forsøgt at finde sommeropholdssteder. Dette er gjort i dagslys ved at finde steder med
egnede adgangsforhold. De fleste bygninger og broer blev besigtiget udefra og 15 steder blev
vurderet til at der var mulige adgangsmuligheder. Efterfølgende blev de besigtiget fra
solnedgang og én time frem for at sikre at eventuelle flagermus var fløjet ud.

En stor del af de besigtigede områder er kasematter, der er beskyttede rum i fæstningsværket
til opbevaring af ammunition og som ophold for soldaterne. På Vestvolden drejer det sig om 9
kasematter (Kaponier XII, XIII, XIV, XV, XVI, samt depoter, fredskrudtmagasiner og
Ejbybunkeren), hvor der blev vurderet at der var adgangsmuligheder for flagermus. Desuden
blev der besigtiget 4 broer over Vestvolden (Hvissingbro, bro ved Ejbybunkeren, bro over
Jyllingevej og Slotsherrensvej). Herudover blev vandtårnet og et enkelt træ besigtiget.

Der blev ikke fundet nogen ynglekolonier af flagermus ved denne undersøgelse. Uden for
yngletiden blev der fundet enkelte steder, hvor der muligvis er dagkvarterer. Det vil sige
lokaliteter hvor flagermus om sommeren opholder sig uden for yngletiden.

Fra broen over Slotsherrensvej blev der den 22. august set en enkelt vandflagermus komme
ud under broen kort efter solnedgang. Desuden blev der den 12. september ved Ejbybro
registreret voldsom aktivitet at flyvende brunflagermus få minutter efter solnedgang. Der kan
have været et muligt dagkvarter i nærheden. Samtidig blev der også registreret enkelte
parringskald blandt de jagende flagermus. Det kan ikke afgøres om det er lokale eller
trækkende dyr der har etableret et mellemkvarter på Vestvolden.

I 2009 gennemførte Københavns Kommune i samarbejde med Zoologisk Museum, Danmarks
Naturfredningsforening og konsulentfirmaet Amphi Consult en undersøgelse af mulige
rastepladser og ynglekolonier i kommunens parker, for at hjælpe forvaltningen med at sikre
bestanden af flagermus i byens grønne områder. Undersøgelsen blev gennemført med hjælp
fra 40 frivillige og her blev fundet flere kolonier af brunflagermus ved undersøgelsen, men ikke
af nogen af de andre arter der også findes i kommunen. Undersøgelser viser, hvor
arbejdskrævende det er at lokalisere kolonier af flagermus, selv med hjælp fra et større antal
frivillige medhjælpere.

Mulige vinterkvarterer på Vestvolden blev besigtiget i slutningen af november, hvor det må
forventes at de fleste flagermus er gået i vinterdvale. Områderne blev udvalgt i forhold til de
lokaliteter, som personalet på Vestvolden har adgang til. Man kan dog ikke altid forvente at
finde overvintrende flagermus, selvom de er til stede. Det er sjældent at de hænger direkte
synligt. Oftest gemmer de sig i hulrum og andre steder.
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Figur 8. Lokaliteter undersøgt for sommeropholdssteder for flagermus i 2013.



29

Forskellige bygningstyper blev besigtiget langs Vestvoldens østside fra Roskildevej til
Jyl Ii ng evej

Dobbeltkaponier XII anvendes som undervisningslokale af Naturskolen. Her er kun få
muligheder for at der kan være overvintrende fiagermus. Selv om der ved den udvendige
besigtigelse var synlige adgangsmuligheder for flagermus, så viste den indvendige besigtigelse
at disse indgange var spærret indefra. Det er vurderet at der ikke er flagermus i denne
bygning.

Der er flere fredskrudtmagasiner. Et lige nord for Roskildevej, der anvendes som lagerlokaler.
Bygningen er nyistandsat og der er ikke adgangsmuligheder for flagermus. Lige syd for
Artellerimagasinet ligger endnu et fredskrudtmagasin. Dette anvendes også til undervisning,
men er endnu ikke istandsat og der er derfor mange overvintringsmuligheder for flagermus.
Normalt er det lukket af udadtil, men det kunne konstateres, at der i sommeren 2013 var øvet
hærværk mod udluftningskanalerne. Derfor kan ikke udelukkes, at der for nuværende kan
være overvintrende flagermus i bygningens mange udluftningskanaler og hulrum mellem
murene.

Depoterne er enkle rum, hvor der ikke er egnede steder for flagermus og de kan derfor næppe
finde anvendelse som overvintringsted for flagermus.

Dermed kan det ikke dokumenteres ved denne undersøgelse, at der er overvintrende
flagermus i kasematterne. Det kan dog heller ikke afvises, da der er mange skjulesteder,
specielt i de velventilerede fredskrudtmagasiner.

Der er dog flere andre områder hvor der kan være flagermus. Uge nord for Jyllingevej ligger
der et endnu et fredskrudtmagasin. Dette blev ikke besigtiget, da der ikke umiddelbart var
adgangsmulighed. Ved en udvendig besigtigelse er det vurderet, at der ikke er
adgangsmulighed for flagermus, men ved passende foranstaltninger kan der etableres
adgangsforhold, så der på sigt er mulighed for, at der inden for Vestvoldens område skabes en
god overvintringsmulighed for områdets flagermus.

For eksempel kendes der ikke nogen større overvintringssteder på Sjælland for vandfiagermus.
som det er tilfældet i Jylland. I Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber overvintrer der mellem
15.000 og 20.000 vandflagermus. På Sjælland kendes ingen tilsvarende overvintringspladser
for vandflagermus. Det eneste kendte overvintringssted er kasematterne under Kronborg, hvor
der er registreret mellem 5 og 10 individer.

Vinterkvarter for skimmelflagermus blev undersøgt ved en separat undersøgelse i november.
Indikationer på steder hvor dyrene går i vinterhi er registreres ud fra hannernes
karakteristiske parringskald. Dette er traditionelt mest koncentreret omkring høje bygninger
og de er hørt flere steder i kommunen. Ved denne undersøgelse er de registreret ved Rødovre
Stadion, Vandtårnet syd for Rødovre Centrum, ved ørbygård og omkring højhusområdet ved
Nørrekær. Derimod er de ikke hørt i de store parcelhuskvarterer i den nordvestlige del af
kommunen. To af de højere bygninger i kommunen hvor de er specielt eftersøgt er Rødovre
Skøjtearena og Kaffetårnet, hvorfra der ikke blev registreret nogen aktivitet.

Dermed er der kraftige indikationer på at skimmelflagermus har overvintringslokalitet på eller
nær Rødovre Stadion, ved ørbygård og omkring højhusområdet ved Nørrekær.
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Træer som egnede levesteder for flagermus på Vestvolden

Flagermus har brug en høj naturlig tæthed af hule træer løvskove. Antallet at egnede træer
stiger når træerne når en alder på mellem 80 og 100 år og er størst i urorte naturskove, der er
endnu ældre. Ælde og nedbrydning er den vigtigste forudsætning for skabelse at hulheder,
spættehuller, knækkede stammer og løs bark. Ældre nedbrudte og døde stammer er afgørende
som levested tor flagermus og andre trælevende arter.

Derimod er skov bestående at nåleskov eller tætte løvtræsplantager med en jævn
alderstordeling uegnede og giver sjældent mulig for rastepladser eller et rigt insektliv som føde
for flagermus. I disse områder er flagermus henvist til at jage langs stier eller i skellet mellem
skov og åbne arealer.

De arter der er registreret på Vestvolden, med undtagelse at skimmelflagermusen, er alle
afhængige at egnede træer i store dele eller hele deres årscyklus. Træerne anvendes enten
som rasteområde sommer og vinter eller som jagtområde. Specielt egnet tor flagermus er den
varierede parkagtige skov med spredte trægrupper blandet med åbne arealer.

Sommerkolonier at flagermus er svære at lokalisere. Både tordi de er godt skjult og fordi de
ofte flytter rasteplads efter tå dages ophold et sted til et nyt. Derfor er Vestvolden i stedet
vurderet i forhold til egnetheden som raste- og yngleområde for tlagermus.

Hele Vestvolden i Rødovre Kommune er gennemgået for egnede træer. Et egnet træ er et træ,
hvor der er registreret hulheder, spættehuller, knækkede grene og/eller løs bark. Der kan godt
være flere egnede strukturer i hvert træ. For at et træ er egnet som levested for tlagermus
skal stammen være mindst 30 cm i diameter. Undersøgelsen er gennemført efter bladene er
faldet at træerne og er besigtiget fra jorden. Dermed kan der godt være flere usynlige
strukturer, men også nogle som ser egnede ud, men som ved nærmere besigtigelser i
øjenhøjde, viser sig at være uegnet som rasteplads. Ved denne oversigtlige besigtigelse er det
dog vurderet at denne metode giver at rimeligt billede at træernes egnethed som rasteplads
tor tlagermus.

Udover de rodfæstede træer er der også andre egnede træer. Nemlig dem som kun er delvis
væltede, men som stadig står op og hviler sig op at andre træer. De er ikke optalt ved
besigtigelsen, men det vurderes at det drejer sig om Ca. 25 % udover de optalte træer.

Der blev samlet set fundet 121 egnede træer på Vestvolden. Dette fordeler sig på 52 døde
rodfæstede stammer, mens resten er levende træer. De to hyppigste træafter er poppel (19)
og ask (10). De øvrige arter hvor der er fundet egnede strukturer er i pil (4), elm (3),
bævreasp (6), spidsløn (5), ahorn (2), vortebirk (2), lind (5), hvidtjørn (5), seljerøn (2),
hestekastanje (1), rødel (1), hyld (1) og ubestemte træer (3).

På de 121 træer blev der registreret 154 egnede strukturer. Herat er 34 % hulheder i stammer
eller grene, 32 % spættehuller, 21 % løs bark og 12 D/ udgøres af tlækkede grene eller
stammer.

Undersøgelser i Tyskland har vurderet at der i dyrket skov er mellem 4 og 12 strukturer per
hektar, mens det for gamle beskyttede bøgeskove vil være mellem 15 og 35 egnede strukturer
per hektar. På Vestvolden udgør de egnede strukturer samlet set 2,2 strukturer per hektar.
Dette er lavt i forhold til hvad der er vurderet i de tyske undersøgelser.

Det er dog heller ikke hele Vestvolden, hvo der er en lige tæt koncentration at egnede træer.
De skrånende arealer på begge sider af kanalen er de områder, hvor den største koncentration
at egnede træer står og er samtidig det sted der ligger tættest på flagermusenes jagtområder.
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Figur 9. Egnede træer som dagopholdssted for flagermus pg Vestvolden i 2013.



32

Dermed vil det være dette område der er mest attraktivt som raste- og yngleområde for
flagermus. Området 10 meter på hver side at kanalen dækker et areal på Ca. 9 ha, hvilket
giver en samlet egnet strukturer på Ca. 10. Den tætteste forekomst er området mellem
Hvissingbro og Jyllingevej. Her er strukturen Ca. 16. Hvis der hertil lægges de egnede
strukturer fra døde ikke rodfæstede stammer på 25 Wo, er denne del af Vestvolden et særdeles
attraktivt område for rastende eller ynglende flagermus.

Store dele at dette område er i plejeplanen fra 2010 udlagt som tæt skov. Det bør derfor
sikres, at der i disse områder ikke fjernes døde og udgående træer, da det i dag sandsynligvis
er kerneområdet for flagermus på Vestvolden. Det vil dog ikke skade at noget at den opvækst
af blandt andet ahorn, der vokser op fjernes for at give de eksisterende ældre træer mere lys
og varme. Det vil også forbedre mikroklimaet omkring disse træer og gøre dem mere
velegnede til etablering af ynglekolonier.

øst for kerneområdet for flagermus ligger områder med historisk og lysåben bevoksning. Her
står de egnede træer mere spredt, men til gengæld står de mere åbent og eksponeret. I
forbindelse med, at der er skabt lysåbne områder, så selve voldkomplekset er synligt, er der i
vid udstrækning taget hensyn til, at bevare de træer der er egnede til flagermus. Dette
lysåbne afgræssede område er samtidig et rigtigt godt område for jagende flagermus.

En del af træerne er dog meget sårbare, da de er vokset op i tæt sammenhængende skov og
har dermed ikke udviklet rodnet og stammer, som kan modstå stormvejr og de vælter derfor
let i disse situationer. Dette sås flere steder i oktober 2013, hvor en orkanagtig storm blæste
ind over landet og mange gode træer på Vestvolden væltede. For eksempel kan det nævnes,
at den døde stamme der blev besigtiget som en mulig ynglekoloni væltede under denne storm.

I den urørte skov vest for voldkomplekset vokser også en del egnede træer, men her mere
spredt. I dette område er der generelt en kraftig opvækst af ahorn og andre træer. Her vil en
fjernelse at denne opvækst begunstige de træer, der er egnede som sommeropholdssteder for
flagermus og samtidig skabe et bedre mikroklima omkring træerne.

Figur 10. Flækket træstamme efter stormen i Figur 11. Spættehuller i død træstamme2013
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Anbefalinger

• Flagermus er afhængige af gode dagopholdssteder og jagtområder. Derfor er det vigtigt
at bevare de gode steder på Vestvolden og at forbedre de områder, hvor der er et
potentiale for forbedringer. De bedst egnede steder i dag er de områder, hvor der er
mange gamle henfaldne træer, samt de lysåbne arealer på Vestvolden, hvor der i dag
er græsning.

• Flagermus er afhængige at ældre træer. Derfor er det vigtigt at bevare så mange ældre
træer med egnede opholdssteder som muligt. Dette gælder også hvis der etableres nye
lysåbne områder. Her bør man ved fældningen at træer sikre, at de træer der bevares
allerede har eller med tiden vil give mulighed for dagopholdssteder og etablering at
ynglekolonier for flagermus.

• Kvaliteten at mange at de skovdækkede områder kan forbedres ved at rydde opvækst,
så de eksisterende gamle træer får mere lys og luft omkring sig. Derved kan der skabes
muligheder for at flagermus vil trives på mange flere steder på Vestvolden, end det er
tilfældet i dag.

• Vandkvaliteten og vandudskiftningen i kommunens søer og vandløb bør sikres, så
vandblomst og flydebladsvegetation ikke kommer til at dommere, de det mindsker
specielt vandflagermusens muligheder for at jage. Samtidig bør det sikres, at der
tyndes ud i den opvækst at ahorn og andre træer, så der ikke skabes for stor dækning
ud over vandarealet langs Fæstningskanalen. Dette medvirker til at mindske de egnede
jagtområder for vandflagermus.

• Det bør overvejes om der mulighed for at skabe et vinterkvarter for flagermus på
Vestvolden, hvis der kan findes et uforstyrret sted. Et sted hvor flagermus kan gå i
vinterhi i en at de kasematter der ikke anvendes til skoletjenesten. Dermed er det
muligvis på sigt muligt at skabe et lokalt overvintringsområde for flagermus på
Vestvolden.

• Flagermuskasser er ikke en erstatning, men et supplement til de naturligt
forekommende spættehuller og hulheder i træer. Alene ud fra et formidlingsaspekt bør
det overvejes om det er muligt at opsætte flagermuskasser på egnede steder. De skal
dog konstrueres, så de så vidt muligt opfylder de krav dyrene stiller for at de kan
anvendes som ynglekolonier.
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BILAG

Sonogrammer af flagermus

Ultralydsskrig fra de forskellige arter af flagermus vist som frekvens (kHz) i forhold til tid (ms).
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Vandfiagermus registreret lavtflyvende over Fæstningskanalen den 24. juli 2013 kl.
22:48
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Troldtiagermus registreret over søen ved Viemosen den 25. juli 2013 kl. 22;52
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Dværgflagermus (han) med ultralydsskrig øverst og det karakteriske sociale kald
nederst. På Vestvolden den 15. august 2013 kl. 21:53.
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Atypisk dværgflagermus eller pipistreiflagermus registreret på Vestvolden den 8.
juli 2013 kl. 23:26.
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Brunfiagermus jagende højt over terrænet på Vestvolden den 11. juli 2013 kl. 22:42.
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Brunflagermus jagende lavt over træerne på Vestvolden den 9. juli 2013 kl. 23:00.
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Skimmelflagermus jagende ved vandtårn ved Rødovre Centrum denl7. november
2013 kl. 20:04.
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Territoriemarkerende skimmeiflagermus (han) med de karakteristiske sociale lyde.
Rødovre Stadion denl7. november 2013 kl. 19:31
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NATURFREDNINGSFORENINGENS AFDELING I RØDOVRE
Fonnand latin Larsen,
Jucismindevej 2 À, ‘Ç •/
2610 Rødovre Danmarks
Telefon: 3641 0613, E-Mail jI,mp NaturfrdnIn€srei*ia

Radoire, d. 26. april 2007
Jægersborg Sskovcsu-ikt
Ali.: Jens Bekmosc
Boveskovgård, Dyrehaven 6,
2930 Klampenborg

Vedr. beskyllefse Af flncrmn ,I Vcçhnldn,
(

I udkast til pleje- og anh’gspIan for Vestvolden 2005-2010 fremgår dcl, al Vesivolden er Icvcsid far en bestand af
Ragennus, og et de muligvis holder til i kasematieme. Del fremgår dog ikke arplanen, hvilke arter du er tale om. I
Kogsmosen er der dog tidligere fundet flerearteraffiagennus. Du Kngsmosen ligger i tilknytning Lii Vestvoiden, må
dci formodes, at der også findes flere arter på volden.

i udkast til plejeplan hugges der op til, ni der bla. skal foregå betydelige rydninger på dele af Vestvol&-n, hvor der skal
fældes gamle Ircer for at tydeliggore voldens profil. I planen foreslås i ovrigt en række andre tillag pà votdanlægget
Der foregår i stigende grad allerede en række aktiviteter i og omkring rshinganlæggets bygninger. [[vis flagermus
anvender anlæggene, kan aktiviteterne derfor foninge deres lcvcvilkår.

Afplejeplanen fremgår det imidlertid ikke, hvilke fonnslaltningcr der ivurlc’ttcs ror at modvirke negativ påvirlmin
ar flagemius. Sådanne negative påvirkninger kan bLa. fremkomme, hvis træer, der fungerer som levested for flagennus,
fældes. Dette er problemalisk, dø Eli’s habilaldirekuv (RÅdeis direkliv 92/43/EØf uf2l. maj 1992 Din bevadng af
naturlyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) stiller krav om en streng beskyttelse af bla. fingennus,
uanset hvor de forekommer.

P3 den baggrund crder,jf.dirck-tivct5nn. 12, stk l,litnb, forbud mod forsæilig forstyrrelse, bla iperioder, hvor
flagemtus yngler og overvintrer. Endvidere forbyder direktivets ari. 12, stk I, bl.a. beskadigeke eller odetæg
gelse af yngle- eller rasteområder. Sådanne aktiviteter er, jf. EF-Domstolens dom C-98103, forbudt, uanset om de er
forsæilige eller uforstitige.

Naturfredningsforeningens Afdeling i Rødovre stiller derfor folgende sporgsmål:

Hvordan sikres det, at aktiviteter pà Vcstvnlden, bI.a. zydning af gamle iræcr og aktiviteter i anlæggets bygnin
ger, Ikke farsØ’rrer arter af flagcrmus, herunder rjerner deres yngle- eller ovenIntrlngssleder?

Hvordan sikres dcl, at aktiviteter på Vestvolden, bl.a. rydning at gamle træer, Ikke beskadiget, adelwgger efter
farriliget yngle- eller nsteamrdcr for de arter arflagermus, der findes på volden?

Med venlig hilsen
Jans Larsen

Afdelingsfonnand
Judunindevcj2 A,26t0 Rodirne

Tlf. ]641 0613
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