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Lyt til aftenens jægere
Introduktion
Flagermus er ofte forbundet med uhygge og overtro, men de er 
faktisk helt fantastiske dyr. Som de eneste pattedyr kan de flyve 
aktivt, og de bruger lyd (ekkolokalisering) til at orientere sig ved og 
til at opspore deres bytte med. De arter, vi kender i Danmark, er alle 
insektædere, der tilbringer halvdelen af året med vintersøvn.

Der er beskrevet 17 arter af flagermus fra Danmark. Arterne er 
forskellige i størrelse og er tilpassede til deres særlige måde at leve 
på. Nogle arter er kun fundet et eller få steder i mindre antal, mens 
andre er almindelige over hele landet. I mange bynære områder vil 
man kunne finde arter som langøret flagermus, skimmelflagermus, 
brun flagermus, sydflagermus og dværgflagermus. Hvis der er vand, 
vil vandflagermusen også kunne opleves jage tæt på vandoverf-
laden.

I sommerhalvåret oplever vi ofte flagermusene flyve omkring i byen 
og jage insekter. Flagermus optræder gerne i skumringen i parker, 
ved søer eller i byens haver. Især i sensommeren og det tidlige 
efterår ses nogle arter jage tæt på byens lyskilder – bl.a. gadela-
mper. Dette skyldes, at mange insekter tiltrækkes af lys, og det 
trækker naturligvis flagermusene til. Det er jo et rent ”ta’ selv bord”.

Om efteråret kan man høre skimmelflagermusene i byen. Hannerne 
”synger” for at tiltrække hunner og for at markere territorium. Denne 
lyd kan vores ører godt opfange uden nogen elektronisk oversæt-
telse. Parringen foregår ved vinterkvarterene i eksempelvis karrébe-
byggelser eller højhuse.

Om vinteren kan mange flagermusarter udnytte vores boliger 
til vinterkvarter. Ofte opdager vi det ikke, men ekskrementer på 
ydermuren ved deres udflyvningshuller kan afsløre dem. Overvin-
tringsstedet skal gerne være frostfrit og ikke for varmt. Forstyr ikke 
flagermus i dvale, da det koster dem meget energi at varme op til 
aktivitet. Flagermus er ganske ufarlige, men lad være med at hånd-
tere ”sovende” flagermus og rør ikke ved døde flagermus, da de kan 
være bærere af forskellige sygdomme.

Læs mere om de forskellige arter af flagermus i den anbefalede 
litteratur nederst på aktivitetsarket eller på Projekt Stenbronaturs 
hjemmeside http://www.naturhistoriskmuseum.dk/stenbronatur

Formål

 at give eleverne kendskab til byens 
flagermus og indblik i deres biologi.

 at inspirere eleverne til at opsøge 
mulighederne for at se og høre flager-
mus.

 at lade eleverne undersøge lyd og 
forstå, hvordan flagermus udnytter 
den til ekkolokalisering.
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Aktiviteter
Lad eleverne undersøge, hvilke flagermusarter der findes i loka-
lområdet, og hvordan de lever. Lav eventuelt et hæfte over deres 
levevis og udseende.

Lav en undersøgelse i klassen af, hvor mange der har haft overv-
intrende flagermus, eller hvor mange der kender nogen, som har 
haft.

Inddel eleverne i hold og udstyr hvert hold med et fangstnet og 
et lille plastakvarium. Lad holdene være flagermus, der skal fange 
bytte. Se, hvor mange insekter og hvilke typer insekter de kan fange 
omkring en tændt udendørslampe i et givent tidsrum. Tal om, hvor-
for det kan være vanskeligt at være flagermus i koldt/regnfuldt/
blæsende vejr, og hvorfor det er nødvendigt for dem at gå i dvale 
om vinteren.

Lav en lyslokningsfælde og se, hvor mange insekter der lokkes til. 
Prøv den evt. i forbindelse med flagermusturen, hvor I alligevel er 
ude i skumringen. Opskriften kan I finde på www.naturhistoriskmu-
seum.dk/skoletj/skoler/oevelsesvejledninger/pdf/Lyslokningsfælle

Byg flagermuskasser. Find opskrift på www.naturhistoriskmuseum.
dk/stenbronatur/aktiviteter/pdf/Boliger

Lad eleverne arbejde med lyd i hold på 4-5 elever, og lav en konkur-
rence om, hvem der bedst forklarer, hvordan ekkolokalisering 
fungerer. Find inspiration her:
www.eksperimentarium.dk/dk/skoleservice/gi_lyd/dyrelyde.
html#flagermus_bruger
www.eksperimentarium.dk/dk/skoleservice/gi_lyd/dyrelyde.
html#hurtige_lydsignaler
www.eksperimentarium.dk/dk/skoleservice/gi_lyd/lyd_og_sanser.
html#doppler
www.naturfag.no/_ungdom/forsok/vis.html?tid=17994
www.naturhistoriskmuseum.dk/skoletj/skoler/oceanodys-
sey/7-9/2007-11.pdf

Tag på flagermustur i skumringen
Det er en stor oplevelse at se jagende flagermus, og har man 
en flagermus-detektor i hånden, øges udbyttet af oplevelsen 
væsentligt, for så er man også i stand til at høre dem. Under flugten 
udstøder flagermusene nemlig konstant ultralydsskrig, som det 

Tips til læreren

Tag eleverne med ud i skumringen 
for at lytte efter flagermus. Sørg 
for at komme af sted en aften med 
forholdsvis godt vejr, så er succesen 
størst.

Instruer eleverne i, hvordan 
flagermusdetektorerne fungerer, 
før I tager i felten.

Der er et aktivitetsforslag angående 
dvale på Projekt Pindsvins hjemme-
side /www.naturhistoriskmuseum.
dk/projektpindsvin/aktiviteter/3-
6klasse/pdf/1-ark(3-6).pdf
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menneskelige øre ikke er i stand til at opfatte. Ekkoerne fra omgiv-
elserne (lydbølgen rammer en genstand og tilbagekastes) opfattes 
af flagermusen og omsættes til et lydbillede, der gør den i stand til 
at orientere sig i mørket og fange sit bytte. Ved hjælp af detektoren 
omformes flagermusenes skrig til frekvenser, som det menneskel-
ige øre kan opfange, og vi kan dermed følge en jagende flagermus 
på lyden.

De forskellige flagermusarter benytter sig af skrig af forskellige 
længde, styrke og frekvens. Derfor kan arterne adskilles fra hina-
nden på deres skrig, hvilket dog kræver et trænet øre.

Det er spændende at lytte efter, hvor hurtigt skrigene kommer, og 
forsøge at adskille jagtens tre faser: søgefasen, opdagelsesfasen og 
fangstfasen. I det øjeblik insektet fanges, kan antallet af skrig være 
så højt som 200 skrig/sek. Det giver en summende lyd i detektoren 
og kaldes buzz’et.

Det er muligt for lærere i folkeskolen at låne flagermusdetektorer i 
BioX, Naturhistorisk Museum. Bestil på e-mail: biox@nathist.dk eller 
telefon 89 333 789.

Flagermus udsender højfrekvente orienteringslyde i området 20-75 
kHz. Se skema over flagermus og den frekvens, hvor man bedst 
opfanger deres skrig på detektoren. 

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvilken del af kroppen bruger flagermus til at flyve med?

  Hvilken type føde lever flagermus af i Danmark?

  Hvorfor kan man se flagermus jage ved gadelamper eller anden  
 form for lys?

  Hvilken sans bruger flagermus til at opdage og jage byttet med?
 Forklar ekkolokalisering.

  Kan vi mennesker høre flagermus jage? Hvorfor?

  Hvorfor har flagermus behov for at gå i dvale om vinteren?

  Hvor kan man finde overvintrende flagermus i byen? 
 Andre steder?

  Er det generende at have overvintrende flagermus?

  Lægger flagermus æg, eller føder de levende unger?

Vandflagermus 45 kHz

Damflagermus 35 kHz

Skægflagermus 45 kHz

Frynseflagermus 50 kHz

Bechsteins flagermus 35 kHz

Skimmelflagermus 25-27 kHz

Sydflagermus 27kHz

Nordflagermus 30kHz

Brun flagermus 20 kHz

Langøret flagermus 50 kHz

Dværgflagermus 57 kHz

Troldflagermus 36-41 kHz
Efter Birger Jensen, Nordens Pattedyr, Gads Forlag,1993

Her kan du læse mere

Flagermus, Birger Jensen, 
Natur og Museum nr. 2, 1988

Danmarks Pattedyr, Red. Bent 
Muus, Gyldendal 1991

Dansk Pattedyratlas, Red. Hans J. 
Baagøe og Thomas Secher Jensen, 
2007

www.naturinfo.dk/flagermusindex.
htm

www.monsted-kalkgruber.dk/dk/
Flagermus.htm

www.zoologi.no/flmus/flm_lyd.
htm
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