
Flagermus og fugl deler bolig. 
Det er ikke kun mennesker der mangler boliger. Det gælder også for arter der søger efter boliger i 
træer hvor spalter, huller og hulheder er vigtige strukturer for arter som, fugle, flagermus, mårdyr 
og egern foruden mange arter af biller, Natsommerfugle og insekter. Strukturer der i dag er en 
stor mangelvare i vore veldrevne/velplejede skove. 
Den 25 marts 2022 kl 4.30 var jeg en tur i Blomeskobbel, hvor turen gik ud på lyslokning efter 
Nataktive sommerfugle/insekter. Der blev også lidt tid til et kig op i en af de flagermuskasser vi 
tidligere har sat op, (Schwegler type: spaltekasse 1FF med åben bund) hvor der hen over vinteren 
er set pipistrellus flagermus. I dag var der ud over de 10+ pipistrelflagermus også en musvit der 
havde presset sig ind i boligen. En problematisk boligdeling der kan føre til, at musvitten hakker 
efter og skader flagermusen, men sådan er naturens orden hård og ubarmhjertig, hvor det er den 
stærkeste der vinder slaget. Der lå ikke døde flagermus under kassen, måske finder de ud af at 
dele bolig uden at gøre skade på hinanden. 
Flagermusen er ikke i stand til at tage livet af en med flagermusøjne stor fugl som en musvit. Vi ser 

at musvit og blåmejse er hyppige gæster også med rede, æg (ikke klækket) i flagermuskasserne vi 

har sat op. Måske er der også boligmangle for musvit og blåmejse. 

Flagermus tager ikke livet af fuglen, det er fuglen der kan tage livet af flagermusen. Der er 

eksempler på at fugle (musvit/mejse) har hakket flagermus til døde. Fuglen sidder ikke fast det ser 

måske sådan ud, det er fordi kassens spalteåbning har en indsnævret form, bagved spalteåbningen 

har rummet et parallelt forløb.  

 

Link til videnskab.dk, hvor der er en artikel om en musvit der spiser en flagermus. Om det er reglen 

eller en undtagelse for adfærd vides ikke.  

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/musvitter-bider-hovedet-af-flagermus 

 

Flagermus i Schwegler spaltekasse type 1FF 

Et kig op i kassen viser at der er min. 10 pipistrellus flagermus i kassen, hvor det den 25 marts også 

blev set at en musvit havde klemt sig ind. Ved genbesøg den 27 marts var musvitten væk, og 

pipistrellus flagermusene havde igen indtaget deres plads i toppen af kassen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/musvitter-bider-hovedet-af-flagermus


Eksempler på Nataktive Sommerfugle/insekter i Blomeskobbel marts måned 2022. 

Når flagermusen kommer frem fra vinterdvalen, starter den første flyvetur med at lede  efter mad. Vinteren 

2021/2022 har været forholdsvis mild, hvor marts har været med fine temperaturer og solskin næsten 

dagligt. Nattemperaturen har været lav i perioder mellem  ca. +4 til -4 grader. Med lave nattemperaturer er 

der tilsvarende lav aktivitet for Nataktive Sommerfugle og insekter = fødeemner for flagermusen, hvor 

marts i forvejen er en måned med  lavt antal af arter og lav individ tæthed. Det er derfor en udfordring for 

flagermusen at finde føde tidligt på sæsonen.  

På solskinsdagenes lune steder  ses ofte mindre sværme af myg, der igen  tager af når solen går ned. For at 

få et indtryk af  aktiviteten for Natsommerfugle og Insekter,  er der udført lyslokning  bla. i Blomeskobbel, 

der har vist sig at være et Hotspot for flagermus. 

Ved lyslokning den 24-25 marts ses at der også er  liv i skoven om natten.  

Der ses fluearter som, myg og små natsommerfugle som: arter af viklere og de større arter som målere og 

ugler, hvor det er nu de tidlige forårsarter er aktive i døgnets mørke timer. 

 

Fotos der viser eksempler af nataktive arter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acleris cristana  (lille art) Acleris logiana  (lille art) 

Vintermyg 

Uldgumpmåler - Alsophila aesculari  Broget Vintermåler - Biston strataria  

Ikke bestemt flue art 

https://www.naturbasen.dk/art/3536/broget-vintermaaler

