
 - 41 - 41 

Flagermus i Tarup-Davinde i 2008 
 

Tekst og fotos: Viggo Lind 

 

 

 
                      Vandflagermus 

 

Året 2008 har ikke budt på overraskelser vedrørende flagermusene. Der er stadig kun 4 arter jeg 

har registreret, med mulighed for 2-3 stykker mere. Så enten er jeg ikke dygtig nok eller også er 

mit udstyr ikke godt nok. Men der arbejdes med begge dele. 

Billedet ovenfor er mit hidtil bedste af en flagermus. Der er brugt adskillige timer og flere 

hundrede optagelser med forskellige eksponeringsmetoder. De sidste forsøg har været med en 

infrarød detektor der er koblet til min blitz, men der skal ændringer og forbedringer til, for at 

”ramme plet”. 

 

Det vil være en god ide fremover at intensivere opsætningen af flagermuskasser, idet engelske 

undersøgelser viser, at det har en positiv effekt. De kasser vi har sat op, har tilsyneladende ikke 

været besøgt, men det skyldes sandsynligvis deres placering. I stedet for få store kasser som nu, er 

det bedre med flere små. Derfor vil jeg til næste møde medbringe en ny og noget mindre kasse. 

Jeg kunne så forestille mig at vi fik fremstillet 10 – 20 kasser, som så blev hængt op i løbet af 

foråret. 

 

Når vi taler om anvendelsen af kasserne drejer det sig om sommerophold for flagermusene og for 

visse arter også som ynglekasser. Arterne brunflagermus, dværgflagermus og 
vandflagermus anvender hule træer, kasser og lign. til sommerophold, mens sydflagermusen 

udelukkende holder sig til bygninger og lign. Den langørede flagermus, som bør være i Tarup-

Davinde, kan anvende både hule træer, kasser og bygninger. Som vinterkvarter er kasserne ikke 

middelbart anvendelige, med mindre de er fremstillet af et bedre isolerende materiale, måske 30 – 

50mm tykt træ.  
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Besøgene 

Besøgene har overvejende været fælles for flagermus- og padderegistrering. 

Observationerne er samlet og indtegnet på kort. 

 

9. april 

Tidspunkt 20.30 – 23, klart vejr, temp. 7 → 3°C. 
Ingen flagermus set eller hørt. 

 

(15. april. Dværgflagermus ved mit hus ved Søndersø Skov) 

 

21. april 

Tilså flagermuskasser, flere af dem bør flyttes. 

 

31. maj 

Tidspunkt 22 – 01.30, let blæsende klart vejr, temp. 17→ 14°C. 
Et par dværgflagermus ved den sydlige skovkant ved Ibjerg og den nordlige ende af Lille Ibjerg Sø 

Sydflagermus ved Torpegårds nordlige skovkant. 

Syd for Anes Høj dværgflagermus og sydflagermus. 

Ved NV-siden af Hudevad Sø dværgflagermus. 

Dværgflagermus ved Naturskolen. 

 

6. juni 

”Nattens flyvere”. Stille fint vejr, kl. 22 – 01, temp. 17 → 8°C. 
Mange dværgflagermus ved Naturskolen og langs stien vest for østersøen. 

Vandflagermus i nord-enden af Østersøen. 

Sydflagermus og brunflagermus mellem Aborresøen og Nordsøen. 

 

 

 

 
 

Vi ser her forskellen på de kassetyper jeg  

taler om, den store ved Ibjergets skyde- 

bane, de små er fotograferet i England. 

De små er på størrelse med fuglekasser  

og dermed væsentlig lettere at fremstille. 



 - 43 - 43 

 
          På lokaliteten her NV for Hudevad Sø høres og ses meget ofte flagermus. 
 

5. september 

Tidspunkt 20.20 – 22, temp. 16°C, mod slutningen let regn. 

Ved Anes Høj brunflagermus og dværgflagermus. 

Rundt om fiskesøen ved Anes Høj flere dværgflagermus og vandflagermus. 

Dværgflagermus ved Nautilen og ved P-pladsen ved Phønix. 

 

28. september 

Fototur i dagtimerne. 

På Stengårdens loft mange sommerfuglevinger. Se foto herunder. 

 

 
 

På Stengårdens loft, hvor vi har en flagermuskasse hængende, er der meget aktivitet. Det ses af de 

mange afbidte sommerfuglevinger, som er resterne efter et flagermusmåltid. Desværre ser det ikke 

ud til at flagermusene benytter den opsatte kasse. Det afsløres ved, at deres ekskrementer lander 

på en dertil placeret liste under den smalle åbning, som flagermusene benytter. 
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Billedet ovenfor er fra Ibjerget ud over Store Ibjerg Sø. I dette område med de spredte træer 

er der ofte flagermus, så her skal vi have opsat nogle flagermuskasser. Mærkeligt nok er der  

ikke meget aktivitet på den lange skydebane, det havde jeg forventet. 

 

 
 

Her ses gavlvinduet på Høloftet på Naturskolen. Helt oppe i spidsen er ind- og udflyvnings- 

hullet for dværgflagermusene. Om det også benyttes som vinteropholdssted vides ikke. 
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Samtlige lokaliteter for flagermus i området Naturskolen / Nautilen 
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Samtlige lokaliteter for flagermus i Ibjerg-området. 
 

 
 

DF Dværgflagermus  (Pipistrellus pygmaeus)   

SF Sydflagermus   (Eptesicus serotinus) 

        BF Brunflagermus  (Nyctalus noctula) 

 VF Vandflagermus  (Myotis daubentoni) 

 

 
      På denne lokalitet ved Anes Høj er alle 4 flagermusarter registreret. 


