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Indledning.
Årets registreringer har ikke tilført nye arter til artslisten, den indeholder ligesom i 2005 kun 3 arter. 
Det lyder ikke af meget, men af de 5 mulige der kan forventes på Fyn mangler Langøret flagermus 
og Brunflagermus. Sidstnævnte blev registreret i 2004, så enten er den ret fåtallig eller også er jeg 
ikke god til at ”finde” den. Med hensyn til Langøret flagermus kræver det noget held at opdage den, 
da dens ultralyde kun har en rækkevidde på omkring 5 meter. En dag må det vel lykkes for mig.
Områderne ved Christianslund Sø og Phønix er ikke undersøgt i et tilstrækkeligt omfang til at være 
med i denne afrapportering. Til gengæld er Ibjerg-området medtaget og det adskiller sig fra de 
andre områder ved at have det største sammenhængende stykke skov. Skoven er også ret varieret 
med både nåle- og løvtræer og så den store lysning skydebanen, hvor der er læ for flyvende 
insekter, der jo er flagermusenes føde.
Antallet af registrerede flagermus har været nogenlunde som i 2005, men ikke så godt som i 2004, 
det år hvor jeg begyndte på flagermusregistreringer i Tarup-Davinde.
Udstyret blev i år udvidet med en ekstra højtaler med indbygget forstærker. Denne kan tilsluttes 
flagermusdetektoren således at omkring 20-30 mennesker nu kan lytte med på flagermusenes 
forunderlige lyde. Som det kan ses på billedet herunder er højtaleren en PC-højtaler, som jeg har 
modificeret til feltbrug. Det vil sige den har fået et håndtag og i det indre sidder et passende antal 
batterier til erstatning for tilslutningen til nettet. Yderligere er indgangen tilpasset en udgang på 
flagermusdetektoren.

Her ses det nu mere ”publikumsvenlige” udstyr med ekstra højtaler og en udgangseffekt på 2,3Watt.

Mine første observationer af flagermus i 2006 var på min bopæl ved Søndersø Skov den 16. april, 
og det var Sydflagermus der fløj rundt over hestefolden.
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Besøgene.
Nogle af besøgene har været fælles for flagermus- og padderegistrering.
Alle registreringer er indtegnet på kort bagerst i rapporten.

22. april. 
Tidspunkt 21.45 – 23.15, klart vejr, let vind, temperatur 7 - 9°C. Ingen flagermus, men padder.

6. juni.
Tidspunkt 22.00 – 00.30, klart og fint vejr, temp. 14 - 16°C.
Ibjerget, skydebanen og ved østsiden af skoven var der god aktivitet af Sydflagermus og 
Dværgflagermus. I fiskesøen syd for Anes Høj flere Vandflagermus.
Ved fiskesøen ca. 200m vest for Møllevej nogle Dværgflagermus.
I Aborresøen ved Naturskolen kortvarigt en Vandflagermus.

9. juni.
Arrangementet ”Nattens flyvere”. Klart vejr, 15 - 17°C, ca. 25 deltagende.
Flere Dværgflagermus på stien vest om Østersøen, kortvarigt Sydflagermus ved Aborresøen.
Dværgflagermus ved Naturskolen og på marken tæt ved syd-øst-hjørnet af Aborresøen.

11. august.
Tidspunkt 22.00 – 00.45. 
Ingenting på skydebanen ved Ibjerget, men mange Dværgflagermus og færre Sydflagermus langs 
østsiden af skoven. Sydvestlige hjørne af LB30 flere Vand- og Dværgflagermus. Vandflagermus i 
det nordvestlige hjørne af Hudevad ørredsø. Dværgflagermus ved Naturskolen.

Foto VL

Den østlige ende af Ibjerg-skoven er en rigtig god flagermuslokalitet. Dværg- og Sydflagermus 
flyver efter solnedgang frem og tilbage langs skovbrynet på jagt efter insekter.
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7. september.
Tidspunkt 20.45 – 22.30, ca. 15°C, fuldmåne og lette skyer.
Ibjerget. Skydebanen og øst-enden af skoven ingenting. Men en vældig aktivitet af Dværgflagermus 
langs klinterne/skråningerne på nord-siden af Store Ibjergsø, altså tæt ved Ibjergskoven. 
Vand- og Sydflagermus hørtes i den øst-lige ende af Store Ibjergsø. 
Ved Torpegård og Anes Høj ingenting. I Nordsøens NV-lige hjørne en enkelt Dværgflagermus.
Ved Phønix-skoven ingenting kl. 22.15, flagermusene er nok gået til ro på det tidspunkt.

Foto VL

 

Herover ses det område af Store Ibjergsø 
hvor der har været stor aktivitet af Dværg-
flagermus, der må derfor være mange 
insekter af passende størrelse for denne art.

Skydebanen i Ibjergskoven var forventeligt 
et godt sted for flagermus. Her blev hørt 
Syd- og Dværgflagermus, dog ikke så ofte 
som jeg havde regnet med.
Området skal dyrkes mere grundigt i næste 
sæson. 
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Flagermuskasser.
Det er vigtigt for flagermusene at have opholdssteder når de ikke er aktive. Det gælder vinterdvalen 
og dagskjul i sommerhalvåret. Vinterdvalen kan, afhængig af art, finde sted i hule træer, kældre,
lofter, hulmure og kalkgruber. Få eller mange flagermus klumper sig sammen på et helst frostfrit 
sted, hvor de så hjælper hinanden med at ”holde varmen”. På sådan et sted er de meget sårbare og 
følsomme overfor forstyrrelser. Hvis de generes, vågner de op af dvalen, og det koster en hel del 
energi, derfor må det ikke ske for ofte.
Sandsynligvis drager vore Vandflagermus over til kalkgruberne i Mønsted og Daubjerg for at 
tilbringe vinteren der sammen med tusindvis af artsfæller. For flere af de andre fynske arter er det 
vigtigt med f.eks. gamle hule træer til vinterdvalen. Og netop gamle hule træer er som bekendt en 
mangelvare i vore skove, heldigvis er forståelsen for dette vigtige skovelement på vej i den rigtige 
retning. De hule træer bruges både til vinterdvale og som dagskjul om sommeren.

Indtil nu har artsbestemmelse 
kun handlet om udseende, 
adfærd, lokalitet og stemmer.
Men flagermusenes ekskre-
menter kan også være et vig-
tigt led i artsbestemmelse og 
registrering af tilstedeværelse.

Ude i naturen er det næsten 
umuligt at finde ekskrementer,
lettere er det på lofter o.l.
Disse er fundet under gavlen til 
Høloftet og er fra Dværgflager-
mus. Størrelsen er 4 – 7 mm.
Den viste målestok er i mm. 

Flagermuskasser som 
de her viste, kan være 
til stor hjælp som 
dagopholdssted for 
flagermusene om som-
meren. 
De kan anbringes i 
højder fra 1m og 
opefter og gerne i 
sydlig eller vestlig 
retning.
Kasserne kan også 
benyttes som barsels-
stuer for flere af vore 
flagermusearter.
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De afbillede flagermuskasser er fremstillet på Odense Tekniske Gymnasium som et element i en 
projektperiode i 1.g. De kasser som eleverne ikke har taget med hjem, har jeg fået lov til at hente, så 
på nuværende tidspunkt har jeg 5 kasser herhjemme der trænger til færdiggørelse, som f.eks. tagpap 
på taget og en liste under indflyvningssprækken som vist på de efterfølgende tegninger.
Måske skal kasserne også have en form for træbeskyttelse. Jeg regner med at kasserne kan blive sat 
op passende steder, inden flagermusene vågner op af vinterdvalen.

Denne tegning er grundlaget for de på OTG fremstillede kasser. Flere tegninger på næste side.
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Her er andre forslag til kasser, men alle har en indflyvningssprække på 20mm.
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Samtlige flagermusregistreringer i 2006 i Ibjerg-området.

DF – Dværgflagermus,  SF – Sydflagermus,  VF - Vandflagermus
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Samtlige flagermusregistreringer i 2006 for området Naturskolen - Nautilen.

DF Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus)
SF Sydflagermus (Eptesicus serotinus)
VF Vandflagermus (Myotis daubentoni)


