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Overvågning og registrering af Flagermus i 2007 
 

Ved Viggo Lind 

 

 

Indledning. 

Antallet af registrerede flagermus er igen oppe på 4. Brunflagermusen der ikke blev hørt i 2006 er 

endelig ”vendt tilbage”, og er hørt og set jævnligt over det meste af området. Syd- og Dværg-

flagermus er de sikre næsten overalt, mens Vandflagermusen kun har været registreret enkelte 

gange. Flagermuskasserne er blevet sat op, men nogle af placeringerne skal korrigeres lidt. 

Området blev besøgt 8 gange igennem sæsonen.  

Det ser ud til at specielt Brunflagermus skal registreres fra solnedgang og 1 -2 timer frem, hvorefter 

den går til ro igen. I efteråret er flyvetiden endnu kortere. Jeg har endnu ikke prøvet at registrere før 

solopgang. 

 

 

Beskrivelse af de fynske flagermus. 

 

Vandflagermusen er udbredt over hele landet med undtagelse af øerne Læsø, Anholt, Samsø, Ærø 

og Tåsinge. Ejendommeligt er det, at den ikke er lokaliseret på f.eks. Tåsinge, der er så tæt på Fyn, 

at flyveturen ikke ville være noget problem. Sandsynligvis handler det om mangel på egnede 

opholdssteder og gode vandflader, hvor den kan fouragere. Disse fourageringssteder kan være søer, 

åer, voldgrave, vige, bugter, nor og endelig havnebassiner. 

Vandflagermus er lette at lokalisere når de flyver ganske lavt over stille vandflader. De ses sjældent 

over land. 

Et af de rigtig gode steder er Skovsøen i Fruens Bøge i Odense. Her skal man medbringe en kraftig 

lommelygte, så kan man ved søens bred opleve talrige Vandflagermus flyve få centimeter over 

vandoverfladen i tidsrummet fra efter solnedgang og nogle timer frem. 

Ynglekolonierne kan findes i hule træer, sjældent i huse, men altid nær jagtområderne. 

De jyske kalkgruber huser tusindvis af overvintrende Vandflagermus og tidligere ringmærkninger 

har vist at de overvejende kommer fra store dele af midtjylland. Hvor de fynske Vandflagermus 

overvintrer ved man ikke ret meget om og de er ikke fundet i hule træer. Mulige overvintringssteder 
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er kældre, bunkers, kasematter, krypter, stendiger og brønde. Men de må også benytte ukendte og 

utilgængelige lokaliteter, for det er yderst få der er fundet om vinteren, ud over dem i kalkgruberne. 

Vinterdvalen begynder fra sidst i september til begyndelsen af november. Det er under vinterdvalen 

at parringen finder sted. 

 

 

Brunflagermusen er også udbredt over det meste af Danmark med undtagelse af Læsø, Anholt og 

det nordlige og vestlige Jylland. Da Brunflagermusen anvender hule træer både sommer og vinter, 

kan det være årsagen til fraværet i dele af Jylland. 

Brunflagermusen er en af vore store flagermus. Den jager oftest højt og fri af træer, dens flugt er 

retlinet og dens meget kraftige skrig kan opfanges med en detektor på en afstand af 100 – 200meter. 

Ornitologer har til tider observeret trækkende flagermus ved de samme træklokaliteter som fugle 

anvender. Her har det vist sig at være Brunflagermus, der trak ind og ud af landet efter solnedgang. 

 

 

Sydflagermusen er en af de almindeligste af vore flagermus og den er vidt udbredt, bortset fra dele 

af Thy og Vendsyssel samt Anholt og Læsø. 

Den benytter næsten kun huse til overvintring og dagopholdssted om sommeren. Om vinteren 

kravler den i mere frostfri skjul, f.eks. under isolering. 

Sydflagermusen kan larme noget om sommeren, hvor den har unger. Disse kan under uheldige 

omstændigheder forvilde sig ind på loftværelser eller i kælderrum. 

Den jager langs skovkanter, omkring enkeltstående træer og så kan den også ses omkring 

vejlamper, hvor insekter samles under lyset. Marker med køer er også et af de foretrukne 

jagtområder, for i kogødningen lever nogle biller der står på dens fødeliste. 

Desværre er Sydflagermusen bærer af en speciel form for rabiesvirus der kaldes EBL (European Bat  

Lyssavirus). Undersøgelser har vist, at den er vidt udbredt blandt de danske Sydflagermus og da den 

overføres ved bid er det vigtigt at man bærer kraftige handsker ved håndtering af specielt 

sydflagermus. Hvis uheldet er ude skal man søge læge. 

Har man en koloni af Sydflagermus i sit hus er der normalt ingen grund til bekymring med hensyn 

til denne virus. En flagermus bider kun hvis man tager om den. 

 

 

Dværgflagermus og Pipistrelflagermus har tidligere været anset som værende en og samme art, 

da der i udseendet ikke har kunnet ses nogen forskel med sikkerhed. Det ”fælles” latinske navn var 

Pipistrellus pipistrellus. Men med ultralydsdetektorernes og DNA-profilernes fremkomst afsløredes 

to arter med tilsyneladende samme udseende og adfærd. På Fyn har vi arten Dværgflagermus med 

det latinske navn Pipistrellus pygmaeus og med ultralydsskrigene liggende på omkring 55 kHz. 

Pipistrelflagermusen med det latinske navn Pipistrellus pipistrellus sensu stricto og ultralyds-

skrigende på omkring 45 kHz findes overvejende i det østlige Jylland fra Århus og sydpå. 

Arten er stærkt knyttet til frodig løvskov samt parker og lignende med løvtræer. Derfor findes den 

ikke i Vestjylland, men er udbredt i det meste af resten af landet, med undtagelse af øerne Læsø, 

Anholt og Bornholm. 

Næsten alle ynglekolonier findes indenfor 100 m fra skovbryn, parker eller haver med større træer. 

Sommer- og vinterkvarter kan findes i hule træer og bygninger, men flagermuskasser anvendes kun 

til sommerophold. 

Føden består hovedsageligt af myg og på en time kan en enkelt Dværgflagermus indtage op til 600. 
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Langøret flagermus betegnes som en ret stationær art, der er udbredt over det meste af landet, dog 

undtaget Læsø, Anholt, Vestjylland og endelig Langeland.  

Dens forekomst kan være undervurderet, da den er meget vanskelig at registrere med ultralyds-

detektor. Årsagen er det meget svage skrig, der kun har en rækkevidde på under 5m, derfor kræver 

det noget held at få den at høre. Endnu har jeg ikke haft held til det. 

Da blomstrende lindetræer tiltrækker mange natsommerfugle, er lindetræerne også et yndet 

”udflugtsmål” for den Langørede flagermus. Den jager også ofte inde i større åbne bygninger og 

den kan træffes i huse, lader og på kirkelofter. 

Den har faste ædepladser hvor den hænger og fortærer byte, derfor er små bunker af afbidte 

sommerfuglevinger et ret sikkert tegn på tilstedeværelse af Langøret flagermus. Den kan stå stille i 

luften på svirrende vinger, som en kolibri, hvorved den kan tage siddende insekter på mure og på 

vegetation. 

 

I følge ”Lov om Jagt og Vildtforvaltning” er alle danske flagermus beskyttet mod jagt og desuden 

må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes i tiden 1. februar til 31. august. 

Det lyder jo udmærket, men hvis flagermusene skal tilgodeses tilstrækkeligt, burde tidsrummet 

udvides til at dække hele året. 

 

 

 
  Stengården                       Foto VL 

 

En af flagermuskasserne er sat op på loftet af Stengården på Hudevad Byvej 12. Her er der altid 

åben og fri adgang for flagermusene, men der kan godt gå flere år før de finder og bruger kassen. 

Stengården kunne også være et sted for Langøret flagermus, så fremover skal jeg nok holde øje med 

stedet og eventuelle sommerfuglevinger i små bunker. 
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Besøgene. 

Flere af besøgene har været fælles for flagermus- og padderegistrering. 

Alle registreringer er indtegnet på kort bagerst i rapporten. 

 

25. marts. 

Tidspunkt 20.30 – 22.30, temperatur 8 - 9ºC. 

Området ved og omkring Ibjerget ingenting. Vandflagermus syd for Anes høj og ved sydenden af 

LB30. Dværgflagermus ved Naturskolen. Ingen flagermus mellem Naturskolen og Rolighedsvej. 

 

15. april. 

Tidspunkt 21 – 23.30, temp. 16 - 17ºC.  

På vejen ned til Phønix hørtes både Dværgflagermus, Sydflagermus og Brunflagermus. Ved P-

pladsen Dværg- og Sydflagermus. Midt på Ø-siden af Stenværkssøen Dværgflagermus og det 

samme syd for Trekløver vest. 

 

27. april. 

Tidspunkt 21 – 23, temp. 15 - 18ºC, stille og klart vejr. 

Ved Ibjerget og mellem Store og Lille ibjerg sø fin aktivitet af Dværg-, Syd- og Brunflagermus. 

Dværgflagermus syd for Anes høj, vest for Hudevad ørredsø og ved Naturskolen. 

 

20. maj. 

Tidspunkt 22 – 23.30, lette skyer og klar måne, temp. 14 - 16ºC. 

Sydflagermus i skydebanens øst-ende på Ibjerget. Dværg-, Syd- og Brunflagermus ved skovkanten 

og mellem søerne samme sted. Ved Torpegård Syd- og Brunflagermus. 

 

9. juni. 

Tidspunkt 22 – 23.30, temp. ca. 20ºC, klart og stille vejr. 

Ved den lille skov NV for Hudevad ørredsø god aktivitet af Dværg-, Syd- og Brunflagermus. 

Dværgflagermus syd for LB30 og flere steder på sydsiden af Nordsøen. 

 

13. juli. 

Tidspunkt 22.30 – 24, stille og klart, ca. 17ºC. 

Dværgflagermus flere steder på Rolighedsvej mellem Korsagervej og Ørbækvej. 

Dværgflagermus på vest-siden af skoven ved Phønix. Brun- og Sydflagermus ved SØ-enden af 

Stenværkssøen samt Brunflagermus syd for P-pladsen. 

 

7. august. 

Tidspunkt 21.45 – 23.30, stille fint vejr og 19ºC. 

Brunflagermus i hver ende af Ibjerg-skoven og Sydflagermus midtfor på sydsiden. Dværgflagermus 

i det åbne område mellem de to søer samt syd for Anes høj. 

På P-pladsen ved Phønix hørtes kortvarigt en Sydflagermus. 

 

18. september. 

Tidspunkt 20 – 21.30, en klar og lidt kølig aften med kun 8ºC. Meget lav aktivitet. 

Kun hørt Sydflagermus ved Ø-enden af Ibjerget, syd for LB30 og ved P-pladsen i Phønix. 

(Ved Skovsøen i Odense er der stadig aktivitet af Vandflagermus) 
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Flagermuskasserne. 
 

 
 

På loftet af Stengården er denne kasse fint placeret. Bemærk listen forneden der skal ”opsamle” 

flagermusenes ekskrementer. Dermed er det let at se, om der er eller har været besøg. 

 

 

Disse kasser er placeret på 

sydsiden  af skydehuset 

ved den lille skydebane 

ved Ibjerget. 

 

Her er tydeligvis ikke 

plads nok omkring 

kasserne til ind- og 

udflyvning. Derfor bør de 

flyttes til et mere åbent 

sted. Det skal ske inden 

næste sæson. 
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Kassen til venstre er sat op i området nord 

for LB30 ved vandhullet der ligger ganske 

tæt på Rolighedsvej.  

Lokaliteten er udmærket, men kassen bør 

drejes, således at der bliver helt frie 

indflyvningsforhold. Læg mærke til den 

nedadrettede åbning på 2cm, der er det 

anbefalede til alle flagermusarter. 

 

 

 

Det lille billede herunder viser ret små 

flagermuskasser jeg har set i England. De er 

muligvis tiltænkt Dværgflagermus. 

Måske skulle vi også prøve med disse mini-

kasser. 

 

 
                      Fotos VL 

 

 

 

Kassen til venstre sidder på skydehuset 

ved den lange bane på Ibjerget. 

Her er udmærkede ind- og udflyvnings-

forhold, så vi må bare vente og se. 

 

Det kan selvfølgelig være et problem 

hvis og når der skydes, så bliver 

flagermusene generet alvorligt. 

 

Engelsk litteratur skriver om, at klokke-

tårne aldrig bebos af flagermus, da 

lyden er for voldsom. 
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Samtlige flagermusregistreringer i 2007 i Ibjerg-området. 
 

 
DF – Dværgflagermus,  SF – Sydflagermus,  VF – Vandflagermus,  BF – Brunflagermus 
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Samtlige flagermusregistreringer i 2007 for området Naturskolen / Nautilen. 

 

 
 

DF Dværgflagermus  (Pipistrellus pygmaeus)   

SF Sydflagermus  (Eptesicus serotinus) 

        BF Brunflagermus  (Nyctalus noctula) 
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Samtlige flagermusregistreringer i 2007 for Phønix-området. 
 

 
 

DF Dværgflagermus  (Pipistrellus pygmaeus)   

SF Sydflagermus  (Eptesicus serotinus) 

        BF Brunflagermus  (Nyctalus noctula) 

 

 

I næste sæson vil jeg intensivere jagten på Langøret flagermus samt naturlige dagskjul i hule træer 

og huse. Det eneste kendte sted indtil nu er Naturskolen med Dværgflagermus. 


