Kontrol af flagermuskasse ved Nygaard
Januar 2021
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A.Andersen den 2 februar 2021

Januar 2021: Fund af flagermus i spaltekasser ved Nygaard.
Ved den årlige flagermuskassekontrol den 9 januar 2021 blev der i de 4 UKSp spaltekasser ved Nygaard
fundet 19 flagermus fordelt med 8+5+5+1 dyr.
Fra den 1 januar til den 9 januar svingede temperaturen fra +2,5 °C til ca. 0°C.
En ny kontrol udført den 20 januar viser at der nu er færre flagermus i kasserne fordelt med 2+2 +1+0 dyr.
I dagen mellem den 9 og 20 januar svingede temperaturen fra - 2,5° og + 5/6°C.
Ved kontrol den 24 januar blev der talt 2+2+2+0 flagermus i de 4 kasser, og den 30 januar ses at de 4 spalte
kasser er tomme.
Fra den 24 og frem til den 30 januar lå temperaturen på +2/3°C hvorefter den falder jævnt til ca. -2,5°C.

Det forholdsvis milde vejr vi har haft frem til den 24 januar, er sandsynligvis årsagen til at
flagermusene har valgt at blive i spaltekasserne, hvorefter de er blevet for kolde. I skoven er der
ikke mange vinteropholdssteder for flagermusen. Det er derfor sandsynligt at flagermusen har
fundet et passende opholdssted i nogle af Nygaards bygninger.
Figur 1. viser resultaterne af den udførte kassekontrol.
Læs figur 1 således: Nygaard-1-UKSp til Nygaard-4-UKSb viser de 4 spaltekasser. Ved at bruge
koden kan du på kortet figur 3. side 3 se hvor kasserne er placeret.

Figur 2. viser temperaturen for januar 2021 målt ved Kegnæs fyr vejrstation

Figur 2. Temperatur kurver for januar måned 2021
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Foto af spaltekassen i den store ædelgran.

Foto 1. UKSp spaltekasse

Foto 2. SMBAT4 lytteudstyr placeret ved UKSp kassen

De fundne flagermus er ikke bestemt til art, ud over at det kan siges at det er pipistrel flagermus.
For at tjekke hvilke flagermus der er i kasserne og om de er aktiv, blev der den 17 januar placeret
en Wild life Acoustics SMBAT4 logger ved spaltekassen.
Der blev logget i 3 døgn. En efterfølgende analyse af optagelserne viser på spectrogrammerne at
det med stor sandsynlighed drejer sig om dværg og trold flagermus.
Figur 3 herunder viser de 17 flagermuskasse modeller der er sat op ved Nygaard.
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Hvad gør flagermusen om vinteren.
Alle de hjemmehørende flagermusarter lever af insekter. Udbuddet af byttedyr er stærkt
afhængigt af temperaturen. Hvis luften om vinteren køler ned til under seks grader Celsius, er der
i gennemsnit kun et insekt pr. Kubikmeter luft. Derfor er det ikke længere interessant for
flagermusen at gå på jagt - den går i dvale
Flagermusen går i dvale fra begyndelsen af november til slutningen af marts. Det er de tvunget til
fordi med kulden forsvinder insekterne, og de udgør flagermusens spisekammer.
Der er forskel på hvornår de forskellige arter går i vinterdvale, og der er også forskel mellem
individerne. De første begynder måske allerede i slutningen af september, men de fleste går først i
dvale i oktober og november, enkelte så sent som i december. Under vinterdvalen lader
flagermusene deres kropstemperatur falde til omgivelsernes niveau der typisk ligger mellem 2 –
8°C. Under dvalen går alle kropsfunktioner i ”stand by”. Dyrene er helt inaktive og tærer meget
langsomt på den oplagrede energi i form af fedt.
Overvintring på lavt blus
I slutningen af efteråret finder flagermus frem til et egnet vinterkvarter. Her foretrækker de
opholdssteder, der er kølige og fugtige, men frostfrie. Her foretrækker de huller i bygninger og
træer, tunneller, bunkere eller kældre.
For at kunne klare sig uden mad i op til seks måneder, har flagermusen i løbet af efteråret taget 20
til 30 procent på i vægt.
Om vinteren bor begge køn i samme kvarterer, om sommeren bor kønnene dog adskilt
Strengt taget sover flagermusen ikke om vinteren, men reducerer snarere alle kropsfunktioner til
et minimum. For at spare energi nedsætter de vejrtrækningen, hjerterytmen og stofskiftet
betydeligt. De lever af fedtreserver i mave- og halsområdet, som den har opbygget i løbet af
efterårsmånederne. Flagermus overvintrer i grupper, så de kan holde hinanden varme.
At vågne op fra vinterdvalens sløvhed kan være meget ubehageligt og udmattende for en
flagermus. Hvis flagermusen forstyrres under vinterdvale bruger de op til en time for at vågne op,
og det koster de følsomme dyr så meget energi som en hel uges dvale.
Enhver forstyrrelse af dvale kan ved et uheld vække dyrene. Flagermusen har brug for 30 til 60
minutter og masser af kalorier for at varme deres kroppe op til driftstemperatur. Det går ud over
de møjsommeligt opbyggede fedtdepoter. Derfor er mange flagermusgrotter lukket for besøgende
om vinteren. For hvis de små flyvende kunstnere vågner for ofte om vinteren, kan det ske, at deres
reserver ikke længere er tilstrækkelige indtil foråret, og de dør.
Flagermusen vågner normalt op fra dvale i midten af marts til begyndelsen af april, og det koster
en masse energi. Jo hårdere og længere vinteren er, jo mere udmattende er det for flagermusene
at vågne op fra dvaletilstand.
Flagermus bliver meget gamle 20 år og mere er ikke ualmindelige. Pipistrel flagermus lever for
eksempel i gennemsnit i knap 2,5 år. Selv den mindste af vores flagermus kan dog leve op til 16 år.
Som et eksempel er flagermusen stor museøre blevet ringmærket i Tyskland, hvor genfangst over
en lang årrække bekræfter en alder på 25 år, i stedet for de gennemsnitlige fire år.
Flagermus dør for det meste ikke af naturlige årsager, men bliver offer for menneskelige
påvirkninger såsom tab af deres levested, vindmøller eller trafik og mangel på fødeemner.
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Spectrogrammer fra logning ved Nygaard.
Analyse udført i Batsound.

Figur 3. Optagelsen peger mod dværgflagermus.
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Figur 4. Optagelse peger mod troldflagermus. Den højeste intensitet i skriget ligger mellem 37,5 og 40,3 kHz

Nygaard – Omgivelserne hvor der er sat 17 flagermuskasser op.

Flagermuskasserne er placeret i skovbrynet nordligt (bagerst) og østligt (højre side af foto) ift. græsmrken

Skovbrynet øst for den åbne mark, med de store træer.

Flagermuskasse i en store ædelgran
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Flagermus i en UkSp spaltekasse ved Nygaard

Side 7 af 9

Byg en spaltekasse – Engelsk model.
Spalte flagermuskassen er designet til at efterligne nicher, hvor spalteboende flagermus, kan finde et
opholdssted. Kassen efterligner de spalter der ofte kan ses på skadede træstamme eller stammer hvor der
sidder løs bark.
Den åbne bund tillader, at ekskrementer falder ud af kassen, det betyder at kasserne ikke har behov for
rensning. De tre lodrette 'spalter' med hver sin bredde tilbyder et valg, som flere arter af flagermus,
afhængigt af deres størrelse, kan bruge. Den øverste del af de to skillevægge er skåret væk for at give
flagermus et område hvor de kan danne klynge, spare energi og yngle.
Disse tegninger er alt hvad du behøver for at bygge en selv
Alt træ der bruges er ubehandlet, grov savet 180 mm x 25 mm.
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Kilder:
Schlafen, bis der Frühling kommt,
https://www.nabu.de/

Forvaltningsplan for flagermus,
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2013/maj/forvaltningsplan-for-flagermus/
God praksis for skovarealer med flagermus,
faerdig_GodPraksis_Flagermus.pdf (naturstyrelsen.dk)
Eurobats: The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats came into force in 1994
and until now a total of 37 out of 63 range states have acceded to the Agreement.
EUROBATS Publication Series | UNEP/EUROBATS

Bat Conservation trust, Bats in trees
https://cdn.bats.org.uk/pdf/Bats-Trees.pdf?
Bat life Sweden
https://batlife-sweden.se/
Dansk Flagermus Forening – DAFLAF
https://www.daflaf.dk/
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