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0. Sammenfatning.  
 
Denne rapport er en del af projektet ”Overvågning af flagermus i Daugbjerg og Mønsted 
Kalkgruber, forår 2009”. Den omhandler optællinger af flagermus i gruberne samt 
fældefangst ved udgangene fra gruberne. På baggrund heraf er der foretaget vurdering af 
bestandsstørrelser, udflyvningsdynamik og sammenligning med tidligere forhold, især en 
grundig undersøgelse i 2003 (Baagøe & Degn 2004). 
 
Den reelle udflyvning afspejles i fældefangsterne, som gennemførtes på 11 nætter i 
perioden 17. marts – 4. maj 2009. I 2003 fandt den første fangst sted den 27. marts, men 
resultaterne viste, at udflyvningen af vandflagermus allerede var startet på det tidspunkt. 
Derfor påbegyndtes arbejdet i 2009 noget tidligere (10 dage).  
 
Bestandsstørrelserne er estimeret for vand- og damflagermus for de to gruber ud fra 
fangsterne. Når fangsterne korrigeres til forventede værdier for hele perioden fås følgende 
resultater: 
  
For Daugbjerg Kalkgruber anslås bestanden af vandflagermus i 2009 til 16.200 +/- 1.500 
individer, for damflagermusen til omkring 3.400 individer. Antallet af de to arter 
estimeredes i 2003 til henholdsvis 10.000-12.000 vandflagermus og omkring 1.750 
damflagermus. 
 
For Mønsted Kalkgruber anslås bestanden af vandflagermus i 2009 til 10.000 +/-1.000 
individer, for damflagermus til omkring 4.600 individer. Antallet af de to arter estimeredes i 
2003 til henholdsvis 5.900-8.300 vandflagermus og omkring 2.100 damflagermus 
 
For begge de to miner og begge de to ovennævnte arter har der været tale om en meget 
væsentlig fremgang i forhold til 2003. For den ekstra højt prioriterede damflagermus på 
EU-habitatdirektivets Bilag II er der således tale om noget i retning af en fordobling af den 
overvintrende bestand. 
 
Ud over de dominerende arter vandflagermus og damflagermus observeredes og fangedes 
ved de to gruber et mindre antal frynseflagermus (tidligt i sæsonen), og Brandts flagermus 
(især sidst i sæsonen). I alt håndteredes i de to gruber 6.460 flagermus. 
 
Optælling af bestandene inde i gruberne er ikke mulig, da de fleste dyr overvintrer skjult i 
revner og sprækker. Desuden er kun en beskeden del af gangene tilgængelige for 
mennesker. Kun meget store ændringer af dyrenes antal eller fordeling vil kunne benyttes 
som en indikation af, at der er sket ændringer. Fordelingen af dyrene synes at vise, at der 
ikke er sket faretruende ændringer i særlige afsnit af gruberne som opholdssted. Og antallet 
af optalte dyr understøtter den ovenfor beregnede store stigning i bestandsstørrelsen. 
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1. Daugbjerg. 
 
1.1. Indledning. 
 
I 2003 gennemførtes projektet ”Overvågning af flagermus og deres levestedsvilkår i 
Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber 2002-2004”, som bl.a. omfattede ”overvågning af 
bestandene af flagermus gennem optælling i gruberne og fældefangst i 
udflyvningsperioden”. De detaljerede resultater af undersøgelsen blev afrapporteret i 
Baagøe & Degn (2004), og i komprimeret form i den mere officielle publikation Søgaard, 
Baagøe & Degn (2005). 
 
I foråret 2009 gentoges en sådan undersøgelse. Formålet var beskrevet som ”en 
overvågning af bestandenes størrelse og adfærd, således at eventuelle ændringer i arternes 
bevaringsstatus kan opfanges i tide, og hensigtsmæssige foranstaltninger kan iværksættes”.  
 
Formålet var primært begrundet i de to kalkgrubers funktion som vigtige 
overvintringssteder for damflagermusen, som er på EU-habitatdirektivets Bilag II over 
arter, ”hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder”. De to gruber er 
derfor centrale elementer i EU-habitatområde nr. H39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber 
og Mønsted Ådal. Sekundært er gruberne også vigtige overvintringssteder for 
vandflagermus, frynseflagermus og Brandts flagermus, som er på EU-habitatdirektivets 
Bilag IV over arter, ”der kræver streng beskyttelse”. 
 
1.2. Fangst. 
 
1.2.1. Materiale og metoder. 
 
Ved en undersøgelse af udflyvningen af flagermus fra Mønsted Kalkgruber i 1977 blev det 
konkluderet, at fangst med harpefælder ved udflyvningshullet giver et langt mere korrekt 
billede af hvad der foregår, end optællinger af flagermus inde i minen (Baagøe et al. 1988). 
Metoden har den store fordel, at man får dyrene i hånden, og derved kan bestemmelse af art 
og køn ske med sikkerhed. I 2003 blev det derfor besluttet, at sådanne undersøgelser skulle 
indgå som det væsentligste element i overvågningen af flagermus og deres levestedsvilkår i 
Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber (Baagøe & Degn 2004). Da overvågningen skulle 
gentages i 2009 var det naturligt og nødvendigt at holde fast ved denne gennemprøvede og 
gode metode. Herved undgår man også problemer med fortolkningen efter skift af metode.  
 
Fældefangst medfører efter alt at dømme en beskeden forstyrrelse. Dette er baggrunden for, 
at der – ligesom i de tidligere år – ikke blev foretaget fangster hver nat. I 2009 blev der 
fanget på 11 nætter i perioden 17. marts – 4. maj. Det betyder, at der imellem fangsterne i 
gennemsnit har været ca. 4 nætter, hvor dyrene frit og uforstyrret har kunnet forlade 
gruberne. Datoerne ses for eksempel i Tabel 1.  
 
Metoden er et kompromis. På den ene side kunne det teoretisk være ønskeligt at få tal for 
alle nætter, da der er ret stor variation mellem nætterne. Så ville forstyrrelsen dog måske 
samtidigt være så massiv, at resultaterne blev påvirket. På den anden side har vi ønsket at 
tage et vidtgående hensyn til dyrenes velfærd. De skulle have mulighed for at flyve uhindret 
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ud nogle nætter, og de skulle have mulighed for at returnere til minerne senere på natten i 
tilfælde af f.eks. dårligt vejr. 
 
Der blev foretaget fangster fra omkring solnedgang til kort efter midnat. Klokkeslættene i 
figurer og tabeller er angivet i dansk normaltid (= mellemeuropæisk tid), selvom Danmark 
natten mellem den 28. og 29. marts 2009 gik over til sommertid. 
 
For at undgå at stresse de fangede dyr ved langvarigt ophold i den pose eller spand, hvori de 
blev opfanget under fældens tragt, var der som hovedregel altid mindst en person ved hver 
fælde til straks at udtage dyrene. Det vil for Daugbjerg Kalkgrubers vedkommende sige, at 
der som regel var en samlet bemanding af de 3 fælder på mindst 4 personer. Hvis ikke der 
var en erfaren person parat til at foretage artsbestemmelsen, blev dyrene lagt i nummererede 
og perforerede paprør til identifikation kort tid senere. For hvert dyr blev fangsttidspunktet 
noteret samt art og køn. Individuel mærkning kunne ikke praktiseres, så for at få et skøn 
over hvor mange af de fangede dyr, der eventuelt var fanget på tidligere aftener, mærkedes 
de med en kode, som angav den første gang de var fanget. Det skete ved at klippe den 
alleryderste spids af kloen (d.v.s. intet levende væv) på en af flagermusens 10 bagfodstæer 
efter en bestemt kode: Tå nr.1 på venstre fod (den yderste) = 17. marts, tå nr. 2 på venstre 
fod = 21. marts, o.s.v. 
 
Til fangsten anvendtes de samme 4 såkaldte harpefælder (Constantine 1958), Tuttle 1974, 
Baagøe et al. 1988), som blev anvendt i 2003. Konstruktion, materialer og mål på sådanne 
harpefælder kan variere efter smag og behov, men princippet er det samme. For en nærmere 
beskrivelse af fælderne henvises til Baagøe & Degn (2004). Placeringen af dem var også 
den samme som i 2003: Ved Daugbjerg Kalkgruber opsattes i alt tre harpefælder: én stor 
fælde foran døren ved  hovedindgangen, og mindre fælder foran de to rørformede indgange 
af brøndringe. Ved Mønsted Kalkgruber kan man nøjes med en enkelt af de store 
harpefælder. 
 
For vandflagermus og damflagermus er der foretaget beregninger af bestandsstørrelsen i de 
to gruber efter samme metode som i 2003, hvortil henvises for nærmere detaljer. I et skema 
er der for hver nat med fangst af flagermus indført en række konkrete data. Det er: Ned- og 
opgangstidspunkt for solen, tidspunkt for fældens opsætning og nedtagning, antal fangede 
og undslupne flagermus. De få undslupne dyr er indført som vandflagermus for at 
beregningerne for damflagermus bliver så konservativ som muligt. Denne art er af speciel 
interesse, da den forekommer på EU-habitatdirektivets bilag II. 
 
For perioden fra fældens nedtagelse til solopgang blev antallet som i 2003 beregnet ud fra 
sammenligning med aktivitetens tidsmæssige fordeling en nat, da der fangedes over en hel 
nat (15.-16. april 2003). Antallet af fangede dyr pr. halve time blev derefter omregnet til 
procent pr. halve time, som blev anvendt på den aktuelle fangst før fældens nedtagning. 
Tidsintervallet en halv time blev anvendt, da fælderne ikke blev taget ned på samme tid 
hver nat. Procenterne varierede lidt for de to arter og de to miner, og var følgende: 

• Daugbjerg, vandflagermus  1,6 % 
• Daugbjerg, damflagermus  1,9 % 
• Mønsted, vandflagermus  2,7 % 
• Mønsted, damflagermus  2,0 % 

 



 7

Ud fra dette er, som i 2003, udflyvningen på de enkelte nætter med fangst beregnet som 
summen af følgende delmængder: 

⎯ fløjet ud før fælderne var i funktion 
⎯ fangede 
⎯ undslupne 
⎯ fløjet ud efter nedtagning af fælderne. 

 
4. Næste trin har været fremstillingen af kurver over de beregnede antal udfløjne dyr på de 
enkelte fangstnætter (f.eks. Fig. 3). 
 
5. For at beregne udflyvningens størrelse på de nætter, hvor der ikke blev foretaget fangst, 
er der foretaget en lineær interpolation mellem de nærmeste sæt af datoer.  
 
6. Det samlede antal udflyvende flagermus for den enkelte grube og for den enkelte art er 
derefter beregnet som summen af værdierne for hver enkelt dato gennem perioden. Det 
mest iøjnefaldende problem er her aktiviteten før fangstens start og efter dens afslutning. 
Dette problem omtales nærmere i afsnit 1.2.2.1., 1.4.1., 2.2.2.1. og 2.2.3.1.  
 
1.2.2. Resultater. 
 
1.2.2.1. Vandflagermus. 
 
Der er totalt fanget 3.388 vandflagermus ved Daugbjerg Kalkgruber. Fordelingen på de 11 
fangstnætter i perioden 17. marts til 4. maj 2009 ses på Figur 1 og 2. Den 17. marts faldt 
måske et stykke inde i vandflagermusenes udflyvningsperiode. Dette på trods af vore 
intentioner om i 2009 at få starten med ved at begynde tidligere end i 2003. Allerede denne 
første nat var antallet højt (215 stk.), men faldt dog lidt de to følgende nætter. Allerede den 
30. marts fangedes 712 vandflagermus, men den maksimale fangst opnåedes den 8. april, 
hvor der blev fanget 820 individer. Herefter faldt fangsttallene som forventet.  Men højst 
overraskende steg antallet på den sidste fangstnat, hvor der den 4. maj blev fanget 341 
vandflagermus. 
 
I tidligere undersøgelser har udflyvningens maksimum været en af de parametre, som er 
benyttet til at karakterisere forløbet. Den lave værdi for 3. april mellem to meget høje 
værdier gør det vanskeligt at fastlægge det for 2009, men uanset den lave værdi må 
maksimum ligge mellem de to nabofangster 30. marts og 8. april. Udtrykt med ord alene må 
det blive: Maksimum ligger i den første uge af april måned. 
 
Fordelingen mellem de tre fælder samt totaltallet ses på Fig. 1. Værdierne for 
hovedindgangen (port) udgør langt den største del af totalen, hvorfor disse to kurver følges 
ad. De to mindre rør har mindre udsving, men bemærkelsesværdigt er det, at den store 
aktivitet omkring månedsskiftet april-maj ikke registreres i de to rør. 
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Figur 1. Antal af fangede vandflagermus i perioden 17. marts – 4. maj 2009 i de tre fælder 
ved hovedindgangen, det sydlige og det nordlige rør samt summen heraf (den orange 
kurve).  
 
Der er en tendens til at de to køn ikke forlader gruberne på helt samme tidspunkt i løbet af 
udflyvningsperioden. Figur 2 viser fangsterne ved hovedindgangen delt op i hanner og 
hunner. Det normale mønster er, at hannerne er dominerende først i perioden, mens der sidst 
i perioden er flest hunner. Dette mønster kan vel genkendes indtil de sidste par fangster, 
som – noget overraskende - næsten udelukkende består af hanner. Set over hele perioden er 
62,8 % af de fangede dyr hanner. 
 

 
 
Figur 2. Fangsterne af vandflagermus i perioden 17. marts – 4. maj 2009 ved hovedporten i 
Daugbjerg, delt op efter køn. 
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Udflyvningen begynder omkring ½ time efter solnedgang. Men udflyvningsaktiviteten er 
ikke jævnt fordelt over natten. Den er størst den første time, og hovedparten af dyrene 
flyver ud i løbet af de første 2 -2 1/2 timer efter solnedgang. Resten af natten ligger fangsten 
på et ret lavt niveau. Denne beskrivelse er blandt andet baseret på resultater fra 2003, hvor 
der en nat blev fanget hele natten frem til ca. 1 time før solopgang (Baagøe & Degn 2004).  
 
De fleste nætter afsluttedes fangsterne kort efter midnat, når aktiviteten var klinget næsten 
af. De ovenfor anførte tal for fangster for hver fangstnat gør naturligvis kun rede for den tid 
hvor fangsterne blev foretaget. For at estimere de totale antal vandflagermus, som fløj ud på 
de enkelte fangstnætter, udførtes beregningerne som omtalt i afsnit 1.2.1.  

 
Det vurderes, at disse beregnede værdier for de nætter, hvor der blev gennemført fangster, 
giver et realistisk tal for hvor mange vandflagermus, der har forladt Daugbjerg Kalkgruber 
den enkelte fangstnat. I Figur 3 er de sammenlignet med de reelle fangster. 
 
 

 
 
Figur 3. De beregnede antal vandflagermus, som på de enkelte fangstnætter har forladt 
Daugbjerg Kalkgruber, angivet med søjler. De faktisk fangede antal er vist med en kurve. 

 
 

Bestandsstørrelse: Efter retningslinjerne i afsnit 1.2.1. er det beregnet for perioden 17. marts 
– 4. maj, hvor mange vandflagermus der har forladt Daugbjerg Kalkgruber. Resultatet 
bliver, at der i den nævnte periode er fløjet ca. 16.200 vandflagermus ud af gruberne.  

 
Ved den første fangst den 17. marts 2009 var udflyvningen allerede i gang, men når man ser 
på udviklingen efterfølgende, er det usikkert, om den jævne stigning de følgende 3 
fangstnætter (21., 26. og 30. marts) egentlig er den del af kurven, som beskriver starten af 
udflyvningen. I så fald skulle den første fangst (17. marts) afvige lidt fra det overordnede 
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mønster og være en enkeltstående nat, som skyldes tilfældigheder eller andre forhold. 
Under alle omstændigheder gør det beregningen af den totale bestandsstørrelse usikker, at 
man ikke ved, om udflyvningen starter omkring tidspunktet for den første fangst, eller om 
der allerede på det tidspunkt er fløjet adskillige hundrede dyr ud. For at præsentere en 
konservativ beregning er det valgt ikke at addere et antal udfløjne dyr før 17. marts. 
 
Der knytter sig tilsvarende en stor usikkerhed til afslutningen af aktiviteten i maj måned. 
Ved 4 successive fangster i perioden 8. – 23. april falder antallet af fangede vandflagermus 
stærkt, for så helt uventet at stige igen ved de to sidste fangster. Det springer dog i øjnene, 
at fangsten disse to nætter næsten udelukkende udgøres af hanner (Fig. 2). Det er stik imod 
det normale mønster (som også ses på den tidligere del af fordelingen), hvor hannerne 
forlader gruben før hunnerne. Det er derfor valgt at betragte dette helt afvigende 
aktivitetsmønster som ikke værende en del af udflyvningen. Se nærmere i diskussionen 
afsnit 3.3. Beregningsmæssigt er det valgt at medtage værdien for den 28. april som 
repræsenterende den sidste del af udflyvningen, men ikke den 4. maj. 
 
Der er til visse af posterne i det ovenstående knyttet en betydelig usikkerhed. Beregningerne 
for selve fangstperioden giver et resultat på 16.200 individer. Vi har herefter valgt at give en 
estimeret usikkerhed. Bestanden af overvintrende vandflagermus i Daugbjerg Kalkgruber i 
vinterhalvåret 2008-2009 vurderes således til at være 16.200 +/– 1.500 individer.  
 
1.2.2.2. Damflagermus. 

 
Der blev i alt fanget 570 damflagermus ved de tre indgange i Daubjerg Kalkgruber i 
perioden 17. marts – 4. maj 2009. Damflagermusene forlader gruberne senere end 
vandflagermusene. Figur 4 og 5 viser, at udflyvningsperioden endnu ikke er startet på de to 
første fangstnætter (17. og 21. marts), da der ingen damflagermus blev fanget. Fra 
slutningen af marts sker der en jævn stigning op til det maksimale antal på 120 individer, 
som blev fanget d. 13. april. Herefter daler antallet indtil 23. april, hvorefter det på de to 
følgende fangstnætter ligger på uændret niveau. Der ses ikke nogen sikker forskel mellem 
aktivitetens fordeling på de tre udflyvningssteder. 
 

 
 
Figur 4. Fangsten af damflagermus ved de tre indgange samt den totale fangst ved 
Daugbjerg Kalkgruber i perioden 17. marts – 4. maj 2009. 



 11

 
 

Søjlerne i Figur 5 viser kønsfordelingen af udflyvende damflagermus de enkelte 
fangstnætter. Det ses, at de to køn ikke forlader vinterkvarteret samtidigt. I den første del af 

n sidste del 

 

 

perioden udgør hunnerne den største procentdel af de udflyvende dyr pr. nat. I de
af perioden er det hannerne, der dominerer. Set over hele perioden er 49,5 % af de fangede 
dyr hanner. 

 

 
 
Figur 5. Den totale fangst af damflagermus ved Daugbjerg Kalkgruber i perioden 17. marts 

 4. maj 2009, opdelt på køn. 

gynder udflyvningen omkring ½ time efter solnedgang. 
dflyvningsaktiviteten er ikke jævnt fordelt over natten, men er størst den første time efter 

un rede for den 
eriode, hvor fangsterne blev foretaget. De fleste nætter afsluttedes fangsterne kort efter 

us, 

–
 
Som hos vandflagermusene be
U
solnedgang. Der er en tendens til, at damflagermusene flyver ud tidligere på natten end 
vandflagermus. Resten af natten ligger fangsten på et lavere niveau.  
 
De ovenfor anførte tal for fangster for hver fangstnat gør naturligvis k
p
midnat, når aktiviteten var klinget næsten af. For at estimere de totale antal damflagerm
som fløj ud på de enkelte fangstnætter, udførtes de beregninger, som er beskrevet i afsnit 
1.2.1. De beregnede værdier vises som søjler i Figur 6, til sammenligning med det faktiske 
antal fangne dyr. 
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Figur 6. De beregnede antal damflagermus, som på fangstnætterne er fløjet ud fra 
Daugbjerg Kalkgruber. Til sammenligning vises de faktisk fangede antal med en kurve. 

 
Bestandsstørrelse: Ved samme fremgangsmåde som for vandflagermus (1.2.1.) beregnes 
ved interpolation og summation, at der i perioden 17. marts – 4. maj 2009 er fløjet omkring 
3.400 damflagermus ud fra Daugbjerg Kalkgruber.  
 
Der er næppe fløjet damflagermus ud fra minen før starten af fangsten (Fig. 4). 
Afslutningen af udflyvningen er derimod behæftet med betydelig usikkerhed. Normalt 
afsluttes den en uge ind i maj. Det gælder for Daugbjerg i 2003, og for Mønsted i 1977, 
2003 og 2008. Aktivitetsmønster i Daugbjerg i 2009 afviger herfra. Det er derfor valgt ikke 
at foretage nogen korrektion, men at lade tallet stå uændret som et konservativt estimat for 
damflagermusen i Daugbjerg Kalkgruber i 2009. 
 
1.2.2.3. Brandts flagermus. 
 
Der fangedes i alt 46 individer af Brandts flagermus; heraf var kun 3 hanner. Det første 
individ fangedes 13. april. Nedenstående fordeling på de aktuelle nætter viser klart en 
stigende fangst mod periodens afslutning: 

13.04.     1 stk. 
18.04.   8   - 
23.04. 11   - 
28.04. 17   - 
04.05.   9   -  

 
1.2.2.4. Frynseflagermus. 
 
Der fangedes i fælderne ved Daugbjerg Kalkgruber ingen frynseflagermus. 
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1.2.2.5. Øvrige observationer. 
 
Sammenlignet med de store antal, som blev fanget de enkelte nætter (Tabel 1) var kun få 
genfangster af flagermus, som var mærket ved klipning af en klospids. Alle de genfangede 
dyr var vandflagermus. Af de dyr, som blev genfanget på en senere nat end den, da de blev 
mærket, genfangedes kun 0,5 %. Næsten lige så mange blev genfanget samme nat, som de 
blev mærket. Det vil sige, at de efter at have forladt gruberne hurtigt har ønsket at vende 
tilbage igen, måske på grund af for ugunstige vejr betingelser. Undtagelsen er den sidste 
fangstnat (4. maj), da der blev genfanget dyr, som havde foretaget et tidligere 
udflyvningsforsøg fra gruberne på nætter, som var fordelt over hele perioden. Det er 
bemærkelsesværdigt, at samtlige 11 genfangne dyr den 4 maj var hanner. 
 
 
     Genfanget                 
Mærket  N  17.3.  21.3.  26.3. 30.3. 03.4. 08.4. 13.4. 18.4. 23.4.  28.4.  04.5. 
17.3.  215  1    3  1              2 
21.3.  52    3                   
26.3.  125      3                1 
30.3.  712        3    1          2 
03.4.  277            1          2 
08.4.  820            3          3 
13.4.  385                       
18.4.  308                1      1 
23.4.  48                       
28.4.  105                       
04.5.  341                       

 
Tabel 1. Genfangst af vandflagermus i Daugbjerg Kalkgruber, der var mærket ved klipning 
af en klospids. 
 
Ved fangsterne i 2009 sås en del vandflagermus med erigeret penis. Det er et klart indicium 
for, at i alt fald nogle vandflagermus var i parring så sent som i udflyvningsperioden. 
Hyppigheden var så stor, at det fra 30. marts noteredes på skemaerne over fangsten. 
Resultaterne viste, at det drejede sig om ca. 5 % af hannerne. Af de 79 individer med 
erigeret penis var de 78 individer vandflagermus. 
 
1.3. Optælling. 
 
Hverken i Daugbjerg eller Mønsted Kalkgruber er det muligt at foretage en opgørelse over 
grubernes flagermusebestande ved at tælle hængende individer på grubernes vægge og 
lofter. Langt den største del af flagermusene overvintrer nemlig skjult mellem blokke af 
flint eller kalk på gangenes gulv eller i revner og sprækker i vægge og loft. Mange dyr 
forlader gruberne direkte fra disse gemmesteder. Det antydes blandt andet af, at hos mange 
af dem er især albuer og håndled hvide af kalk (se forsiden), når de bliver fanget i fælden 
ved udflyvningen. Hertil kommer, at det kun er en mindre del af gangene, som er 
tilgængelige for mennesker. 
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Kun i udflyvningsperioden kan man finde et større antal flagermus hængende frit fremme. 
Fra tidligere undersøgelser (Egsbæk & Jensen 1963, Baagøe et al. 1988 og Degn & Baagøe 
2002) ved vi, at der i Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber kun er tale om en mindre - men 
ukendt - del af de samlede bestande af overvintrende flagermus. 
 
Optællinger vil dog kunne give et relativt estimat af antal og fordeling på arter, og af 
flagermusenes adfærd i forhold til områder med algebelægning m.v. Derimod konkluderede 
Baagøe et al. (1988), at metoden var mindre egnet til at give et billede af udflyvningens 
tidsmæssige fordeling. Også hertil var fældefangst langt bedre egnet.  
 
1.3.1. Materiale og metode. 
 
I Daugbjerg Kalkgruber blev der kun foretaget optællinger i gangene umiddelbart indenfor 
hovedindgangen (Fig. 8). Dette område svarer stort set til den del af gruberne, der er 
tilgængelig for offentligheden, og hvor flagermusene vil kunne forstyrres af menneskelig 
færdsel. Optællingsområdet udgør en meget lille del af grubernes formodede areal, men det 
er den eneste del af Daugbjerg Kalkgrubers enorme system af gange, som officielt er 
kortlagt og opmålt. Med sine kun ca. 500 m er det også betydeligt mindre end 
optællingsområdet i Mønsted, og gangene har helt andre dimensioner. De er alle 2-3 m 
brede og har en højde varierende fra ca. 1 til 3 m. 
 
Der foretoges i alt 13 optællinger i perioden 9. marts – 7. maj. Optællingerne foretoges sidst 
på eftermiddagen eller først på aftenen af mindst 2 personer, hvoraf én (HJB) deltog i dem 
alle. Undtaget herfra er den ekstra optælling den 7. maj, som foretoges af HJD alene. 
Gangene blev gennemgået ad samme rute hver gang, og vægge og lofter blev minutiøst 
undersøgt med kraftige lygter. 
 
Fundne dyr blev indtegnet på kopier af kortet Figur 8. Nogen opdeling af optællingsområdet 
i delområder som i Mønsted Kalkgruber blev ikke foretaget. Dyrenes placering blev plottet 
på kortet så præcist som muligt. I Daugbjergs lavloftede gange er det som regel muligt at 
foretage en sikker artsbestemmelse af hver enkelt flagermus. I enkelte tilfælde var der dog 
en vis usikkerhed i artsbestemmelsen, fordi dyrene hang eller lå så dybt i revner og 
sprækker, at de kun delvist var synlige. Sådanne dyr blev i lighed med bestemmelserne i 
Mønsted noteret med artsnavnet i anførselstegn, f.eks. ”vandflagermus”.  
 
Der observeredes såvel inaktive flagermus (i dvale), aktive, siddende flagermus såvel som 
flyvende flagermus (de sidstnævte taltes ikke med). Det observeredes, at menneskelig 
færdsel ofte fik de aktive flagermus til at flyve væk. 
 
 
1.3.2. Resultater. 
 
1.3.2.1. Vandflagermus. 
 
Ved de 13 optællinger i perioden 9. marts – 7. maj blev der i alt optalt 2829 
vandflagermus/”vandflagermus”. Antallet af individer, der er optalt på de enkelte 
optællingsdatoer, er anført på Figur 7 som søjler.  
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Figur 7. Antallet af vandflagermus /”vandflagermus”, der er fundet ved 13 optællinger i 
minegangene ved hovedindgangen af Daugbjerg Kalkgruber i perioden 9. marts – 7. maj 
2009.  
 
Fordelingen af vandflagermus i minegangene var markant anderledes end i 2003, hvor de 
var nogenlunde jævnt fordelt over hele optællingsområdet. På tre steder observeredes der i 
2009 store koncentrationer af vandflagermus siddende helt tæt sammen i loftet på blot ½-
1½ m2.: 1. Ved overgangen fra det støbte indgangsparti til de egentlige gruber, 2. Nogle få 
meter længere inde, hvor hovedgangen deler sig i to, og 3. I det sortsværtede loft i rummet 
foran ostelageret. Disse 3 koncentrationer er markeret på Fig. 8 med stjerner. Der kan 
nævnes individantal som 85, 91, 108, 157 og 158 individer. Mere moderate koncentrationer 
observeredes i det skraverede område. I resten af optællingsområdet optrådte flagermusene 
ganske spredt, ofte med mange meter mellem de enkelte dyr. De nævnte koncentrationer var 
medvirkende til, at der på 5 datoer blev optalt mere end 200 individer. Lokaliseringen af 
disse koncentrationer kunne skifte fra dag til dag, ligesom de visse nætter ikke var til stede. 
 
Når man nærmede sig koncentrationerne under optællingerne blev man allerede tidligt 
opmærksom på dem, for der var næsten altid livlig kvidren af aktive flagermus fra klumpen. 
Så man nærmere efter, bestod disse klumper af en blanding af helt inaktive flagermus i 
dvale og meget aktive flagermus, der kravlede rundt i klumpen, nogen gange med en sådan 
kraft at en enkelt eller to af de inaktive dyr blev skubbet fri af loftet og faldt ned på gulvet.  
Det mest bemærkelsværdige var, at der næsten altid var et eller flere par af vandflagermus i 
parring, Man kunne se hannnen med et fast bid i hunnens nakke (det karakteristiske 
nakkebid som hører til parringsakten) og hunnerne skrigende og med den åbne mund drejet 
til siden. 
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Fig. 8. Optællingsområdet i den yderste del af Daugbjerg Kalkgruber. Med 3 store stjerner 
er markeret de steder, hvor der i 2009 sås meget store koncentrationer af vandflagermus 
siddende tæt sammen. Skraveringen viser, hvor tætheden i øvrigt var stor. I resten af 
optællingsområdet optrådte dyrene ganske spredt. 
 
De fleste fangstnætter optaltes færre individer end der fangedes. Der er ingen tvivl om at 
flagermusene kan flyve direkte ud fra en langt større del af gruberne end blot fra disse 
gange, der ligger nærmest hovedindgangen. Hvis der er ”intern” forbindelse mellem i hvert 
fald hovedindgangen og ”Sydrøret” (Aage Christensen, mdtl. medd.) vil flagermusene 
kunne vælge, hvilket udflyvningsted de vil benytte. Fangster viste, at flagermusene foretrak 
hovedindgangen som udflyvningssted. 

 
1.3.2.2. Damflagermus. 
 
Ved de 13 optællinger i perioden 9. marts – 7. maj blev der i alt optalt 306 
damflagermus/”damflagermus”. Antallet af individer, der er optalt på de enkelte 
optællingsdatoer, er anført på Figur 9 som søjler.  
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Figur 9. Antallet af damflagermus / ”damflagermus”, der er fundet ved 13 optællinger i 
minegangene ved hovedindgangen af Daugbjerg Kalkgruber i perioden 9. marts – 7. maj 
2009, angivet med søjler.   

 
 

Kortet Figur 10 viser fordelingen af de 34 damflagermus, der optaltes den 18. april 2009. 
Denne dato er valgt på trods af, at der blev optalt meget højere antal damflagermus den 28. 
april og den 4. maj. Den tidsmæssige fordeling af såvel fangsterne (Fig. 5) som 
optællingerne (Fig. 9) antyder, at der foregår noget uventet i denne allersidste del af 
udflyvningsperioden. 
 
Det ses at damflagermusene under de nuværende forhold benytter det meste af området i 
udflyvningsperioden. Der er dog en klar tendens til, at damflagermusene foretrækker at 
sidde bestemte steder. Fordelingen er mere klumpet end hos vandflagermusene. 
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Figur 10. Fordelingen af damflagermus i Daugbjerg Kalkgruber den 18. april 2009. 
  
De fleste fangstnætter fangedes langt flere individer end der optaltes. Der er ingen tvivl om, 
at også damflagermusene kan flyve direkte ud fra en langt større del af gruberne end blot fra 
disse gange, der ligger nærmest hovedindgangen. Da der er ”intern” forbindelse mellem i 
hvert fald hovedindgangen og ”Sydrøret”  
(Aage Christensen, mdtl. medd.), kan flagermusene vælge hvilket udflyvningsted de vil 
benytte. Fangster viste, at flagermusene foretrak hovedindgangen som udflyvningssted.  
 
1.3.2.3. Brandts flagermus. 
 
Der optaltes i Daugbjerg i alt 15 eksemplarer af Brandts flagermus, men dette er et 
minimumstal, da nogle flagermus sidder så langt inde i sprækker og hulheder, at den 
mørkebrune bug, de små fødder, m.v. ikke kan observeres. Første observation var den 8. 
april. Ved de sidste 4 optællinger observeredes 3 individer hver gang. 
 
 
1.3.2.4. Frynseflagermus. 
 
Der observeredes ved optællingerne den 9. marts og den 3. april en frynseflagermus. 
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1.4. Samlet diskussion og konklusion om fangst og optælling. 
 
1.4.1. Vandflagermus. 
 
Det ser ud som om vandflagermusene i 2009 er fløjet tidligere ud fra Daugbjerg end i 2003, 
selvom de to kurver er noget uregelmæssige. Tidligere undersøgelser i denne grube, såvel 
Egsbæk & Jensen (1963) som Baagøe & Degn (2004) viste, at størstedelen af de udflyvende 
vandflagermus i begyndelsen af perioden var hanner. Det samme var tilfældet i nærværende 
undersøgelse. Dette er et generelt fænomen, og i nærværende undersøgelse er det udover 
kurvens forløb en ekstra hjælp til at stadfæste, at den første fangstnat 17. marts faldt i 
begyndelsen af udflyvningsperioden.   
 
Det var en overraskelse, at udflyvningen allerede var i fuld gang den første fangstnat 17. 
marts. Fangstperioden 17. marts – 4. maj var planlagt ud fra resultaterne fra undersøgelsen i 
2003 (Baagøe & Degn 2004).  
 
Fordelingen af vandflagermus i minegangene var markant anderledes end i 2003. Især på de 
på Fig. 8 angivne 3 steder observeredes trecifrede antal af vandflagermus siddende helt tæt 
sammen på ½-1½ m2.  
 
Det er en kendt sag at mange af Myotis-arterne på nordlige breddegrader parrer sig i 
forbindelse med vinterkvarteret. Fangsterne af hanner med erigerede penisser er naturligvis 
et håndfast bevis på, at der foregår parring også i foråret i udflyvningsperioden.  
 
Fangsten af hanner i begyndelsen af maj har måske relation til ovennævnte 
parringsaktivitet. Dette diskuteres nærmere i pkt.3.4.  

 
1.4.2. Damflagermus. 
 
Udflyvningen af damflagermus startede i 2009 i den sidste uge af marts, og de maksimale 
fangster opnåedes den 13. og 18. april. Ved den sidste fangst 4. maj fangedes 51 
damflagermus, og kurveforløbet gør det vanskeligt at fastlægge, hvornår udflyvningen 
ophørte i 2009.  
 
I begyndelsen af perioden var den største procentdel af de udflyvende dyr hunner, mens 
hannerne dominerede i den sidste halvdel af april. Dette er helt i overensstemmelse med 
resultaterne fra Degn & Baagøe (2002) og Baagøe & Degn (2004). 
 
Antallet af fangede damflagermus er tættere på det virkelige antal dyr end for 
vandflagermusens vedkommende, fordi vi dækker hele udflyvningsperioden bedre, og fordi 
dyrene i højere grad flyver ud først på natten, hvor vi fanger. Korrektionen er derfor mindre. 
Det er beregnet, at der i perioden 17. marts – 4. maj 2009 er fløjet ca. 3.400 damflagermus 
ud fra gruben.  
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1.4.3. Frynseflagermus. 
 
Frynseflagermusen var kendt som forekommende i Daugbjerg Kalkgruber, omend 
sparsomt. I 2003 var det derfor overraskende, at der ikke blev observeret eller fanget et 
eneste individ af denne art. Ved to af optællingerne i 2009 observeredes en enkelt 
frynseflagermus, så den overvintrer her altså stadig, om end kun fåtalligt. 
 
1.4.4. Brandts flagermus.  
 
Denne art er den sidste, som forlader gruberne. Derfor er udflyvningen især observeret i den 
sidste del af april måned i denne undersøgelse. Dette stemmer overens med tidligere 
erfaringer fra Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber (Egsbæk & Jensen 1963, Degn 1987, 
1989, Baagøe & Degn 2004). Ifølge resultaterne herfra er der stadig en stor del af bestanden 
af denne art tilbage i gruberne i første halvdel af maj, og et enkelt eksemplar blev fanget så 
sent som 6. juni 1987. 
 
1.4.5. Genfangster. 
 
I Daugbjerg blev kun 0,6 % af de tåklospidsklippede flagermus fanget på senere nætter, og 
kun få blev genfanget samme aften/nat. I Mønsted-undersøgelsen 1977 blev langt flere dyr 
genfanget på senere aftener (13,3 %), og i Daugbjerg i 2003 overhovedet ingen. 
Hovedårsagen til denne forskel menes at være, at vejret i udflyvningsperioden var langt 
mindre optimalt i 1977 end i 2003 og 2009, men andre faktorer kan også spille ind. 
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2. Mønsted. 
 
2.1. Indledning. 
 
I Mønsted er der et led mere i kæden af overvågnings sessioner end for Daugbjergs 
vedkommende (se 1.2.1.), idet der ud over data fra 2003 også findes data fra 1977 (Baagøe 
et al. 1988), indsamlet med samme metode (harpefældefangster og optællinger). Desuden 
giver dette endnu et argument for at fortsætte med at anvende metoden i 2009 og fremover.  
 
2.2. Fangst. 
 
2.2.1. Materiale og metode. 
 
Vedrørende fældernes konstruktion henvises til afsnit 1.2.1. under Daugbjerg Kalkgruber. 
 
Ved Mønsted Kalkgruber opsattes én fælde ved den eneste udgang fra gruberne, nemlig 
porten. Den øverste del af portåbningen er lukket permanent af en fastsiddende 
træbeklædning, hvori der er et hul med en bredde på 35 cm og en højde på 34-37 cm, hvis 
overkant udgøres af den murede portbue. Fælden blev ophængt på ydersiden af porten i 2 
tynde reb, som gik gennem to kroge fastgjort i murværket over buen.  
Ved fangsten observeredes, at enkelte flagermus fløj ud ved siden af fælden. Det var dels 
ved portens kant mod det sydlige porttårn, dels gennem forskellige huller der er opstået ved 
sammenskridning ved ydersiden og overkanten af porttårnene. Det drejede sig 
skønsmæssigt om 1-2 % af det totale antal. Endvidere benytter enkelte flagermus formentlig 
skorstenen fra ostelageret til udflyvning, som det også er nævnt af Egsbæk (1962). Det 
betyder, at de værdier, som er beregnet ud fra fangsten, skal opjusteres med et par procent 
for at få bestandsstørrelsen. 
 
Bemandingen var normalt to personer, enkelte nætter med meget høj aktivitet var der dog 
tre. Behandlingen af dyrene med hensyn til bestemmelse af art og køn, klipning af en 
klospids til ”datomærkning” og notering af fangsttidspunkt foregik som beskrevet under 
Daugbjerg i afsnit 1.2.1. Også beregningen af bestandsstørrelsen foregik efter helt det 
samme princip. 
 
2.2.2. Resultater. 
 
2.2.2.1. Vandflagermus. 
 
Der blev på de 11 nætter i perioden 17. marts til 4. maj 2009 fanget i alt 1.630 
vandflagermus. Fordelingen ses på Figur 11. Allerede den 26. marts opnåedes den 
maksimale værdi (601 stk.). Herefter faldt antallet jævnt, og ved den sidste fangst den 4. 
maj blev der kun fanget 10 individer. 
 
Udflyvningskurverne for de to køn er forskudt. Søjlerne på Figur 11 viser, at hannerne er i 
overtal først i perioden, mens hunnerne dominerer i den sidste del af den intensive 
udflyvningsperiode. Ved de allersidste fangster bliver hannerne dog igen dominerende. Set 
over hele perioden var 58,0 % af de fangede dyr hanner. 
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Figur 11. Den tidsmæssige fordeling af fangsten af vandflagermus fra Mønsted Kalkgruber 
i perioden 17. marts – 4. maj 2009, opdelt på køn. 
 
 
Udflyvningen er ikke jævn fordelt over natten. Den starter lige efter solnedgang, og de 
fleste dyr flyver ud i de første par timer derefter. Resten af natten ligger fangsten på et ret 
lavt niveau.  
 
De ovenfor omtalte fangster beskriver en del af virkeligheden, nemlig den som fandt sted 
når vi fangede. For at udregne de totale antal af vandflagermus, som fløj ud på de enkelte 
fangstnætter, udførtes beregningerne som tidligere omtalt. Fremgangsmåden er beskrevet i 
afsnit 1.2.1.   

 
De beregnede værdier for de nætter, hvor der blev gennemført fangst, giver formentlig 
temmelig realistiske tal for hvor mange vandflagermus, der har forladt Mønsted Kalkgruber 
på nætterne med fangst. I Figur 12 er de sammenlignet med de aktuelle fangster (Figur 11). 
Fangsttallene er naturligvis korrigeret opad, men der ses ikke nogen systematisk afvigelse i 
aktivitetens fordeling over perioden. 
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Figur 12. Den tidsmæssige fordeling af udflyvningen af vandflagermus fra Mønsted 
Kalkgruber i 2003, angivet som beregnede værdier (søjlerne). Til sammenligning er med en 
kurve angivet det faktisk fangede antal dyr (se Fig. 14). 
 
 
Bestandsstørrelse: Efter metoden beskrevet i afsnit 1.2.1. er det beregnet, at ca. 10.000 
vandflagermus er fløjet ud i perioden 17. marts – 4. maj.  
 
En usikkerhed knytter sig til starten af udflyvningen. Ved den første fangst den 17. marts 
2009 blev der fanget 86 vandflagermus, men når man ser på udviklingen efterfølgende, er 
det usikkert, om den jævne stigning de følgende 3 fangstnætter (21., 26. og 30. marts) 
egentlig er den del af kurven, som beskriver starten af udflyvningen. I så fald skulle den 
første fangst (17. marts) afvige lidt fra det overordnede mønster og være en enkeltstående 
nat, som skyldes tilfældigheder eller andre forhold. Under alle omstændigheder gør det 
beregningen af den totale bestandsstørrelse usikker, at man ikke ved, om udflyvningen 
starter omkring tidspunktet for den første fangst, eller om der allerede på det tidspunkt er 
fløjet adskillige hundrede dyr ud. For at præsentere en konservativ beregning er det valgt 
ikke at addere et antal udfløjne dyr før 17. marts. 
 
I maj måned er antallet af udflyvende vandflagermus formentligt ubetydeligt, da der f.eks. 
den 4. maj kun fangedes 10 individer.  
 
Der er til visse af posterne i det ovenstående knyttet en betydelig usikkerhed. Beregningerne 
for selve fangstperioden giver et resultat på 16.200 individer. Vi har herefter valgt at give en 
estimeret usikkerhed. Bestanden af overvintrende vandflagermus i Mønsted Kalkgruber i 
vinterhalvåret 2008-2009 vurderes således til at være 10.000 +/– 1.000 individer.  
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2.2.2.2. Damflagermus. 
 
Damflagermusene påbegynder normalt deres udflyvning fra Mønsted Kalkgrube senere end 
vandflagermusene. Som det ses på Figur 13 er udflyvningen knapt nok begyndt på den 
første nat med fangst (17. marts). Det maksimale antal på 188 individer blev fanget den 3. 
april. Herefter daler antallet, og udflyvningen er nået ned på et meget lavt niveau først i maj 
måned. Der blev i alt fanget 788 damflagermus ved de 11 fangster. 
 
Kurverne for de to køns udflyvning er forskudt i forhold til hinanden. Hunnerne udgør den 
største procentdel først i perioden, mens hannerne dominerer i den sidste halvdel af april 
(Figur 13). Set over hele perioden var 60,5 % af de fangede dyr hanner. 
 

 
 
Figur 13. Den tidsmæssige fordeling af udflyvningen af damflagermus fra Mønsted 
Kalkgruber i perioden 17. marts – 4. maj 2009, opdelt på køn. 
 
 
Udflyvningen er ikke jævnt fordelt over natten. Udflyvningen startede kort efter 
solnedgang, og halvdelen af nattens totale fangst blev fanget inden en time derefter. Resten 
af natten var aktiviteten på et meget lavt niveau.  
 
De fangede dyr udgør kun en delmængde af det totale antal, som faktisk forlod gruben de 
pågældende nætter. Nogle få er undsluppet fælden, andre er fløjet ud efter at fælden er taget 
ned, o.s.v., som beskrevet i afsnit 1.2.1. På denne måde er de faktiske fangster korrigeret til 
de beregnede værdier. 
 
Disse beregnede værdier vises i Figur 14, hvor de også kan sammenlignes med de faktiske 
fangster. Naturligvis er de beregnede værdier de største, men der ses ikke nogen systematisk 
forskel på aktivitetens fordeling over perioden. 
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Figur 14. Den tidsmæssige fordeling af udflyvningen af damflagermus fra Mønsted 
Kalkgruber i 2003, angivet som beregnede værdier (søjlerne). Til sammenligning er det 
faktisk fangede antal dyr angivet med en kurve (se Fig.13). 
 
Bestandsstørrelse: Efter metoden beskrevet i afsnit 1.2.1. er det beregnet, at ca. 4.600 
damflagermus har forladt Mønsted Kalkgruber i perioden 17. marts – 4. maj 2009. Som det 
ses på Fig. 13, er antallet af dyr, som er fløjet ud tidligere eller senere end fangstperioden 
efter alt at dømme ubetydeligt. Skulle man angive en usikkerhed på denne 
bestandsstørrelse, ville det formentlig kun dreje sig om nogle få hundrede. 
 
2.2.2.3. Frynseflagermus. 
 
Der fangedes i alt 11 frynseflagermus. Disse stammer fra 5 fangster i den første del af 
perioden, nemlig 26. marts – 13. april. Heraf var 8 hanner. Der fangedes højst 3 individer 
pr. aften. Materialets størrelse giver ikke mulighed for nærmere analyse.  

 
2.2.2.4. Brandts flagermus. 
 
Der fangedes i perioden i alt 28 eksemplarer af Brandts flagermus. Heraf var 43 % hanner. 
De første individer fangedes 8. april, og som tallene i nedenstående tabel viser, fangedes 
langt de fleste i den sidste del af perioden. Tallene er:  

08.04.   2 stk. 
13.04.   5   - 
18.04.   1   - 
23.04.   7   - 
28.04. 10   - 
04.05.   3   - 
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2.2.2.5. Genfangster. 
 
Antallet af vandflagermus, som er fanget igen på en senere nat end første gang, hvor de fik 
en negl klippet i en kode, er ganske beskedent, kun 2 individer. Den totale genfangstprocent 
er således på beskedne 0,1 %. Resultaterne ses i Tabel 2. De fleste aftener genfangedes kun 
enkelte individer. Den markante undtagelse er den 26. marts, hvor dyrene vist en 
usædvanlig stor lyst til at returnere til minen. Vejret var den aften regnfuldt, koldt og 
blæsende.  
 
Af damflagermus blev kun genfanget 3 individer. Begge blev genfanget på den samme dato, 
som de blev mærket. 
 
     Genfanget                 
Mærket  N  17.3.  21.3.  26.3. 30.3. 03.4. 08.4. 13.4. 18.4. 23.4.  28.4.  04.5. 

17.3.  86  1                     
21.3.  19    1                   
26.3.  601      28 1              
30.3.  220        5              
03.4.  354          3            
08.4.  139            2 1        
13.4.  92                       
18.4.  43                       
23.4.  14                       
28.4.  52                       
04.5.  10                            
         

Tabel 2. Genfangsten af mærkede vandflagermus i Mønsted Kalkgruber. 
 

2.2.3. Diskussion og konklusion om fangst. 
 
2.2.3.1. Vandflagermus. 
 
Vandflagermusene er i 2009 formentlig fløjet tidligere ud af gruben end i 2003. Det ses i 
den sidste del af april, men også på tidspunktet for den maksimale aktivitet, som i 2003 lå 
omkring den 6. april, mens den i 2009 lå en uge tidligere. Forbeholdet i konklusionen 
skyldes, at starten af udflyvningen er lidt usikker. Måske var den i gang ved den første 
fangst den 17. marts 2009, hvor der blev fanget 86 vandflagermus, og i 2003 omfattede 
fangstperioden tydeligvis ikke starten af udflyvningen. 
 
Antallet af fangede dyr på de enkelte nætter ligger på et højere niveau end i 2003. I 2003 
var de beregnede fangster på de to nætter med de største fangster meget tæt på 300 
individer. Disse værdier blev i 2009 overskredet ganske væsentligt med beregnede fangster 
på omkring 500 og 800 individer.  
I begyndelsen af perioden er størstedelen af de udflyvende vandflagermus hanner. Det 
samme fandt Egsbæk & Jensen (1963) i Daugbjerg Kalkgruber for årene 1957-1961, 
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Baagøe et al. (1988) i Mønsted Kalkgruber i 1977 samt ved begge gruberne i 2003 (Baagøe 
& Degn 2004).  
 
Bestandsestimatet ved nærværende undersøgelse ligger på 10.000 +/- 1.000 individer. Det 
er en væsentlig – og sikker – stigning siden 2003, da bestanden blev estimeret til 5.900-
8.300 individer. Ønsker man yderligere at sammenligne med 1977, bør det gøres ud fra de i 
Baagøe & Degn (2004) reviderede tal på omkring 7.000, og ikke de i Baagøe et al. (1988) 
oprindeligt angivne tal. Ændringen af bestanden fra 1977 til 2003 var positiv, men der var 
mindre forskelle i metoderne, hvilket medfører usikkerhed i tolkningen. Forholdene er 
diskuteret af Baagøe & Degn (2004), og skal ikke gentages her. I denne rapport fokuseres 
på bestandsudviklingen fra 2003 til 2009.  
 
2.2.3.2. Damflagermus. 
 
Udflyvningen af damflagermus startede i 2009 omkring en uge før 1. april, og den 
maksimale fangst opnåedes den 3. april. Udflyvningen slutter formentlig en uge hen i maj, 
men det kan ikke fastslås helt sikkert, eftersom den sidste fangst fandt sted den 4. maj.  
 
I begyndelsen af perioden var den største procentdel af de udflyvende dyr hunner, mens 
hannerne dominerede i den sidste halvdel af april. Dette er helt i overensstemmelse med 
resultaterne fra Degn & Baagøe (2002) og Baagøe & Degn (2004). 
 
Niveauet for fangsterne var betydeligt højere i 2009 end i 2003. Den maksimale værdi var i 
2003 kun 125 individer. I 2009 fangedes der på tre fangstnætter betydeligt større antal end 
disse, og den maksimale værdi var 188 dyr.  
 
Antallet af fangede damflagermus er for denne art tættere på det virkelige antal dyr end for 
vandflagermusen, eftersom halvdelen af dyrene allerede er fanget 1 time efter solnedgang. 
Korrektionen for den sidste del af natten er derfor mindre. Det er beregnet, at der i perioden 
17. marts – 4. maj 2009 er fløjet ca. 4.600 damflagermus ud fra gruben.  
 
For at få et tal for bestandsstørrelsen, skal der tilføjes en skønnet værdi for de 
damflagermus, som er fløjet forbi eller igennem fælden. De er i beregningerne betragtet 
som vandflagermus. Dette er næppe helt korrekt, men er valgt for at give et konservativt 
estimat for damflagermusen. Denne værdi er dog formentlig af ubetydelig størrelse. 
 
Bestanden i 2003 blev estimeret til ca. 2.100 damflagermus. Det betyder, at der på de 
mellemliggende 6 år er sket en fordobling af den overvintrende bestand i Mønsted 
Kalkgruber. Vurderingen i 1977 var på 500-1.000 individer, men metode og 
beregningsmåden var noget anderledes. Tallene kan derfor ikke sammenlignes, men der er 
belæg for at sige, at også fra 1977 til 2003 skete der en fremgang for denne art. Et enkelt 
talpar kan illustrere dette: I 1977 blev der på den største fangstnat fanget 42 stk., i 2009 var 
antallet 188 stk. 
 
2.2.3.3. Frynseflagermus. 
 
Fangsten af forholdsvis mange frynseflagermus i 2003 var noget uventet. Ganske vist var 
arten kendt fra disse kalkgruber tidligere (Egsbæk & Jensen 1963) og Degn et al. (1995). 
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Men tallene var små. Det må erkendes, at der på grund af forskellige forhold efter alt at 
dømme er sket fejlbestemmelse i Mønsted 2003 i nogle tilfælde, således at det opgivne tal 
for frynseflagermus er for højt.  
I 2009 var der rettet bod på dette og  identifikationen af samtlige frynseflagermus blev 
foretaget med den yderste grundighed og med brug af samtlige diagnostiske karakterer. 
  
2.2.3.4. Brandts flagermus.  
 
Denne art er den sidste, som forlader gruberne. Derfor er udflyvningen især observeret i den 
sidste del af april måned i denne undersøgelse. Dette stemmer overens med tidligere 
erfaringer fra Mønsted Kalkgruber (Degn 1987, 1989) og Daugbjerg Kalkgruber (Egsbæk 
& Jensen 1963). Ifølge resultaterne herfra er der stadig en stor del af bestanden af denne art 
tilbage i gruberne i første halvdel af maj, og et enkelt eksemplar blev fanget så sent som 6. 
juni 1987. 
 
2.2.3.5. Genfangster. 
 
Genfangsten af de ”datomærkede” flagermus på senere nætter end selve mærkningsaftenen 
er ganske beskedent. Kun 2 individer af vandflagermus blev genfanget ud af en totalfangst 
på 1630 individer, og slet ingen damflagermus. Genfangster på selve mærkningsaftenen er 
ikke inkluderet i de ovennævnte tal. Det svarer meget godt til forholdene i 2003. 

                     
2.3. Optælling. 
 
I Mønsted Kalkgruber kan de indsamlede data for optællinger inde i gruberne 
sammenlignes med resultaterne fra tilsvarende undersøgelser i 1977 (Baagøe et al. 1988) og 
2003 (Baagøe & Degn 2004).  
 
2.3.1. Materiale og metoder. 
 
Der optaltes flagermus i samme område, som blev dækket ved den første overvågning i 
2003, som blev foretaget med baggrund i EF-habitatdirektivet. Det er stort set samme 
område, som blev dækket ved tidligere undersøgelser i 1977(Baagøe et al. 1988) og ved 
månedlige optællinger fra februar 1978 til august 1980 (Degn 1987). For nærmere 
beskrivelse se Baagøe & Degn (2004). 
 
Der foretoges 12 optællinger i perioden 9. marts – 4. maj 2009. Optællingerne foretoges 
sidst på eftermiddagen af de samme to personer, som foretog optællingerne i 2003. Gangene 
blev gennemgået ad samme rute som tidligere, og vægge og lofter blev undersøgt ved hjælp 
af kraftige lygter. 
 
Fundne dyr blev indtegnet på kopier af samme kort i målestok 1:500, som tidligere blev 
anvendt. Området er opdelt i 39 delområder. Dyrenes placering blev efterfølgende henført 
til et af disse delområder. Arten blev angivet, men da de fleste dyr på grund af gangenes 
højde kun kunne iagttages på nogen afstand, er artsbestemmelsen naturligvis ikke altid 
sikker. Derfor vil artsnavnene efterfølgende blive skrevet i anførselstegn, f.eks. 
”vandflagermus”. Da kun vandflagermus og damflagermus optræder i større antal, er usikre 
dyr henført til en af disse to arter. Disse to betegnelser dækker således over en blanding af 
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en del sikkert bestemte individer samt nogle, som kun er bestemt ud fra størrelsen. Kun i 
ganske enkelte tilfælde hang frynseflagermus og Brandts flagermus så lavt, at en sikker 
identifikation kunne foretages. 
 
2.3.2. Resultater. 
 
2.3.2.1. ”Vandflagermus”. 
 
Ved de 12 optællinger i perioden 9. marts – 4. maj 2009 blev i alt observeret 2.370 
”vandflagermus”. Antallet af  ”vandflagermus” der er observeret ved de enkelte optællinger 
gennem perioden ses på Figur 15 som søjler.  
 

 
 
Figur 15. Antallet af ”vandflagermus” der er fundet ved 12 optællinger i den ydre del af 
Mønsted Kalkgruber i perioden 9. marts – 4. maj 2009 angivet med søjler.  
 
Den geografiske fordeling af 2.370 ”vandflagermus” i delområderne ses på kortet i Figur 
16. Antallet af optællinger afviger fra 2003 (såvel som 1977), så for at kunne sammenligne 
fordelingen på de to tidspunkter er tallene på tilsvarende måde som i 2003 omregnet til 
procenter af det totale antal observerede dyr. I 2003 blev der ikke angivet nogen værdi for 
tre delområder, hvor adgangen til fods siden 1977 var blevet begrænset på grund af 
vanddækning. Ved optællingerne i 2009 blev det på trods heraf forsøgt så godt som muligt 
alligevel at dække disse områder. Og det viste sig, at der i 2009 var en større procent af det 
samlede antal flagermus i disse 3 afdelinger end i 1977. Derfor besluttedes det at fremstille 
kortet Fig. 16 helt ligetil og uden de korrektioner, som blev foretaget i 2003. 
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Figur 16. Fordelingen af ”vandflagermus” i undersøgelsesområdet i 2009 angivet som 
procenter af det totale antal. For de 39 delområder angives ændringer i forhold til 2003 på 
følgende måde: Fremgang (grønne tal): ændring > +0,5 %, uændret (sorte tal): +0,5 % > 
ændring > -0,5 %, og nedgang (røde tal): ændring < -0,5 %. 
 
Det er undersøgt, om der er noget mønster i ændringerne i den procentiske fordeling i 2009 
i forhold til 2003. En regulær statistisk analyse kan ikke gennemføres på grund af de 
ovennævnte problemer med udgåede delområder. For de 39 delområder er differencen 
2003-2009 udregnet. I 2003 blev det fastlagt, at en difference > +0,5 % er en fremgang, en 
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difference mellem +0,5 og –0,5 % er uændret, og en difference < -0,5 % er en nedgang. 
Disse tre kategorier er også anvendt her, og de er angivet på Figur 16 med forskellige 
farver. 
 
2.3.2.2. ”Damflagermus”. 
 
Der er i perioden 9. marts – 4. maj i alt optalt 313 ”damflagermus” i den ydre del af 
Mønsted Kalkgruber, hvor tidligere data foreligger. På Figur 17 ses den tidsmæssige 
fordeling gennem perioden af observationerne af ”damflagermus” i 2009.  
 

 
 
Figur 17. Den tidsmæssige fordeling af 313 ”damflagermus” der er fundet ved 12 
optællinger i den ydre del af Mønsted Kalkgruber i perioden 9. marts – 4. maj 2009 angivet 
med søjler.  
 
Antallet af ”damflagermus” er ikke tilstrækkeligt stort til en tilsvarende talbehandling som 
for ”vandflagermus”. Omvendt vil de individuelle positioner for det samlede antal (313) 
blive uoverskueligt. Derfor er de enkelte dyrs position på den dag, hvor det maksimale antal 
registreredes, indtegnet på kort over den optalte del af minen på samme måde som ved 
tidligere undersøgelser (Figur 18).  
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Figur 18. Den geografiske fordeling af 54 ”damflagermus” observeret under optællinger 
den 30. marts 2009 i Mønsted Kalkgrube. 
 
 
2.3.2.3. Frynseflagermus. 
 
Ved optællingerne i Mønsted Kalkgruber observeredes kun et enkelt dyr, som med 
sikkerhed kunne bestemmes til frynseflagermus. Den sad mindre end 2 m over 
observatørernes hoveder. Datoen var 17. marts. 
 
 
 



 33

2.3.2.4. ”Brandts flagermus”. 
 
I minegangene her hænger langt de fleste flagermus så højt, at en skelnen mellem en lille 
vandflagermus han og en Brandts flagermus normalt ikke er mulig. Kun undtagelsesvist 
kunne farven på bugen, føddernes størrelse, etc. observeres på enkelte lavthængende dyr. 
Der observeredes i hele perioden kun 3 individer, som med rimelig sikkerhed blev 
identificeret som ”Brandts flagermus”. 
 
2.3.3. Diskussion og konklusion om optælling. 
 
2.3.3.1. ”Vandflagermus”. 
 
Antallet af optalte ”vandflagermus” i Mønsted Kalkgruber fundet pr. dag er betydeligt 
højere end i 2003. Maksimum lå da på to dage på 163 og 165 individer, mens værdierne på 
6 dage i 2009 lå betydeligt højere med et maksimum på 559 individer. Bedømt alene ud fra 
disse data kunne det tyde på en fremgang for vandflagermusen i Mønsted Kalkmine fra 
2003 til 2009, men dette spørgsmål er nærmere vurderet i afsnittet om fældefangsten, som 
giver et større talmateriale og bygger på en bedre metode til vurdering af bestandsstørrelsen. 
 
Den geografiske fordeling af ”vandflagermusene” i gruben er ujævn. Tallene på Figur 16 
viser store variationer, men kan ikke umiddelbart sammenlignes, da de forskellige afsnit 
ikke er af samme størrelse. Men selv hvis der korrigeres for størrelsen, gør det ikke 
fordelingen mere jævn. Tilfældigheder eller dyrenes præference for egenskaber, som man 
ikke umiddelbart kan gennemskue, synes at spille en væsentlig rolle. 
 
Tallene på Figur 16 indeholder dog også en yderligere information, nemlig om ændringer i 
den procentiske fordeling i forhold til 2003. Der er en tendens til nedgang i befærdede afsnit 
i nogen afstand fra indgangen. Tæt ved indgangen observeredes allerede i 2003 en nedgang 
i forhold til 1977. Denne nedgang kunne årsagsmæssigt kædes sammen med, at her i 2003 
såvel som i dag er betydeligt kraftigere bevoksninger af grønalger end i 1977. En fremgang 
ses i en del tilfælde i mere afsides liggende og blinde afsnit.  

 
2.3.3.2. ”Damflagermus”. 
 
Antallet af ”damflagermus” optalt pr. dag i 2009 er næsten dobbelt så stort som i 2003 
(Baagøe & Degn 2004). Hvis dette faktum stod alene, ville man nok kigge efter om der 
kunne være nogen fejlkilde, som kunne forklare forskellen. Men i 2009 er antallet af 
damflagermus fanget i fælde pr. aften også dobbelt så stort som i 2003. Så det, at 
resultaterne fra de to forskellige metoder peger i samme retning, taler også for, at bestanden 
af damflagermus i Mønsted Kalkmine i den forløbne periode er blevet væsentligt forøget. 
Dette spørgsmål er dog nærmere diskuteret i afsnittet om fældefangsten. 
 
Fordelingen af ”damflagermus” optalt i løbet af perioden 9. marts - 4. maj 2009 viser, at 
allerede ved den første optælling den 9. marts optræder det et betydeligt antal 
”damflagermus” (39) på minens vægge og lofter. Det høje antal på den første 
optællingsdato viser også, at man faktisk for 2009 ikke kan sige, hvornår denne aktivitet 
startede. Det maksimale antal blev observeret tidligere i 2009 end i 2003, nemlig den 29. 
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marts 2009 mod den 8. april 2003. For at fastlægge det tidspunkt, hvor dyrene ikke længere 
ses inde i gruberne, mangler der ideelt set i begge år et par optællinger hen i maj. 
 
Den geografiske fordeling af ”damflagermusene” er meget ujævn, også set i forhold til 
”vandflagermusenes” fordeling. Der er en udpræget koncentration i den sydlige del af 
optællingsområdet. I et afsnit i den centrale del af undersøgelsesområdet med en tydelig 
koncentration i 2003 fandtes ikke en eneste damflagermus i 2009. 
 
Der foreligger nu fire undersøgelser, som alle viser, at en stor del af ”damflagermusene” i 
udflyvningsperioden er koncentreret i nogle enkelte mindre områder. Men disse områder er 
ikke lokaliseret de samme steder. Forskellige steder er foretrukket i 1977, 1978-1980, 2003 
og i 2009. Den mest oplagte teori til forklaring heraf er, at der også er et socialt element i 
”damflagermusenes” valg af siddeplads. Kun for et enkelt meget benyttet område i 1977 og 
1978-1980 er der sket væsentlige fysiske forandringer ved udgravning, som kan være årsag 
til deres forsvinden. 
 
2.3.3.3. ”Frynseflagermus”. 
 
Som omtalt i afsnit 2.3.2.3. observeredes der med sikkerhed kun en ”frynseflagermus” ved 
optællingerne. Den sad så lavt, at arten kunne fastslås med sikkerhed.  
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3. Generel diskussion og konklusion for 
undersøgelserne ved Daugbjerg og 
Mønsted  Kalkgruber 
 
3.1. Fældefangst kontra elektronisk registrering. 
 
Et af problemerne med at bruge fældefangster som et udtryk for udflyvningsaktiviteten er, 
at der ikke findes resultater fra andre gruber til sammenligning. Ved nyere undersøgelser 
benyttes automatisk registrering ved hjælp af fotoceller, videokamera, etc. Det må 
formodes, at fangster og automatisk registreringer giver sammenlignelige resultater for 
aktiviteten gennem et udflyvningshul, men udstyr med fotoceller har den afgørende mangel, 
at det ikke kan artsbestemme dyrene.   

 
 

3.2. Sammenligning af aktiviteten i de to gruber. 
 
Det er tidligere vist (Baagøe et al. 1988), at fangst af udflyvende flagermus i fælde giver et 
langt bedre billede af udflyvningsaktiviteten end optællinger inde i gruberne. Data fra 
fangsten benyttes derfor til sammenligning af aktiviteten i de to gruber i det nedenstående, 
mens diskussioner af overensstemmelsen mellem fangster og optællinger findes under de 
enkelte arter i de to gruber. 
 
Sammenligning af kurverne for fangsten af vandflagermus i Daugbjerg og Mønsted 
Kalkgruber viser betydelige forskelle. Udflyvningen i Daugbjerg ligger væsentligt senere 
end i Mønsted. Det gælder uanset om man ser på kurverne over de aktuelle fangster eller de 
beregnede fangster (Fig. 4 og Fig. 16). De maksimale værdier opnåedes i Daugbjerg den 8. 
april, mens det i Mønsted skete den 26. marts. Også hen mod afslutningen af udflyvningen 
er der en væsentlig forskel. Her falder værdierne for Mønsted nogenlunde jævnt, mens der i 
Daugbjerg på de sidste to fangster sker en helt uventet – og stor - forøgelse af fangsterne. 
 
Billedet er det samme for damflagermusen. De flyver også betydeligt senere ud i Daugbjerg 
end i Mønsted (Fig. 5 og Fig. 13). Starten er lidt vanskelig at tolke, men der er mindst en 
uge mellem de maksimale værdier. Afslutningen ses i Mønsted som et jævnt fald mod de 
første dage i maj, mens der ved de tre sidste fangster i Daugbjerg fanges et næsten konstant 
og uventet stort antal. Vi har ikke data eller konkret viden der kan forklare disse forskelle. 

 
3. 3. Hannerne først ud hos vandflagermus, men sidst hos damflagermus. 
 
Tidligere undersøgelser, såvel Egsbæk & Jensen (1963) for Daugbjerg Kalkgruber 1957-
1961 som Baagøe et al. (1988) for Mønsted Kalkgruber i 1977 og Baagøe & Degn (2004), 
viste at størstedelen af de udflyvende vandflagermus i begyndelsen af perioden er hanner, 
mens det hos damflagermusen er omvendt. Her er det hunnerne der topper i begyndelsen af 
perioden. Også i nærværende undersøgelse fandt vi dette mønster. Dette er et generelt 
fænomen, som diskuteredes indgående i rapporten for 2003 (Baagøe & Degn (2004). Her 
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kan man også finde en længere teoretisk overvejelse af, hvordan disse artsforskelle i 
udflyvningsperioder for hanner og hunner formodentlig kan have noget at gøre med 
artsforskelle i pareringsperioder og parringsaktiviteter for de to arter. 
 
3.4. Parringstidspunkter, observationer af parring m.v. 
 
Parringsadfærden hos vandflagermusen er velkendt og beskrevet (se Baagøe og Degn 
2004), og vi har observeret den mange gange både i Mønsted, men hyppigst Daugbjerg. I 
2003 observeredes en del parringer i Daugbjerg i marts og april, og fangsterne af en del 
hanner af vandflagermus med erigerede penisser i Daugbjerg i 2003 var naturligvis et 
håndfast bevis på, at der foregår parring også i udflyvningsperioden om foråret. 
 
I 2009 observerede vi i Daugbjerg endnu flere hanner med erigerede penisser også sent i 
udflyvningsperioden. Som noget nyt så vi på visse optællingsaftener store klumper af 
fortrinsvist vandflagermus, i hvilke der næsten altid var et eller flere par af vandflagermus i 
parring. Det er nærliggende at forestille sig, at dannelsen af disse klumper har noget med 
parringerne at gøre, men hvordan det mere specifikt hænger sammen vides endnu ikke. 
Endelig noterede vi os, at samtlige 11 genfangne vandflagermus den 4. maj var hanner. Det 
var alle hanner, der var fløjet ud tidligere i perioden, som nu vendte tilbage på trods af, at 
vejrbetingelserne nu var overordentligt gunstige med voksende insektmængder ude i 
landskabet. Måske har også dette noget at gøre med sen parringsaktivitet. 
 
Modsat vandflagermusene er der stort set ikke observeret parringsaktivitet eller parringer 
hos damflagermusenene i udflyvningsperioden. 
I Daugbjerg og Mønsted observeredes der i foråret 2003 kun en enkelt gang social aktivitet, 
som kunne have med parring at gøre, modsat de mange observationer for vandflagermusens 
vedkommende. Endvidere fangede vi ingen damflagermus med erigeret penis. Endelig 
forsøgte vi i foråret 2004 at ”plukke” et mindre antal damflagermus ned, der sad i dvale 
parvis eller tre sammen på væggene. Vi tænkte, at dette kunne antyde parring, selvom 
dyrene ikke vist de sædvanlige tegn herpå (spor i pelsen efter nakkebid, hannens vinkel i 
forhold til hunnen osv.), og selvom vandflagermusene normalt forlader stedet efter 
parringen (Egsbæk og Roer 1969). De nedplukkede damflagermus viste alle mulige 
kombinationer af positioner der viste, at her var der ikke tale om parring: en hun oven på en 
han, to hunner, to hanner, to hunner ovenpå en han. Her var der nok blot tale om meget små 
klumper af damflagermus, som ikke har noget med parring at gøre. Der er ikke i 2009 
foretaget observationer, som rokker ved dette billede af damflagermusenes adfærd. Som 
nævnt i Baagøe og Degn (2004) er der meget der tyder på, at en stor del af parringerne hos 
damflagermusene foregår i efteråret i såkaldte mellemkvarterer og måske i mindre grad i 
løbet af vinterdvalen. 
 
3. 5. Flagermusbestandenes størrelse i de to gruber. 
 
Der er forskelle i flagermusbestandenes størrelse og sammensætning i de to gruber. 
Vandflagermusen har den største bestand (16.200 +/- 1.500) i Daugbjerg Kalkgruber, mens 
antallet er i størrelsesordenen 10.000 +/- 1.000 i Mønsted Kalkgruber. Omvendt er der flere 
damflagermus i Mønsted end i Daugbjerg Kalkgruber (ca. 4.600 mod 3.400).  
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For begge de to miner og begge de to ovennævnte arter har der været tale om en meget 
væsentlig fremgang i forhold til 2003, for den ekstra højt prioriterede damflagermus på EU-
habitatdirektivets Bilag II er der tale om noget i retning af en fordobling af den 
overvintrende bestand. 
 
Bestanden af frynseflagermus i de to gruber er beskeden; dog efter alt at dømme størst i 
Mønsted. Det var den også i 1960-erne (Egsbæk & Jensen 1963). 
 
De foretagne undersøgelser giver ikke noget godt grundlag for at udtale sig om Brandts 
flagermus, da de fleste dyr af denne art først flyver ud i maj måned (Degn 1987, 1989). 
Antallet af fangede dyr er også så beskedent (46 hhv. 28 individer) at det ikke giver 
grundlag for nærmere konklusioner, udover at arten overvintrer i små antal i begge 
grubesystemer.  
 
Tak.  
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