Hj
æl
pKi
r
keugl
en
På vegne af ”Hjælp Kirkeuglen” vil jeg gerne takke
alle frivillige (lodsejere, fugleinteresserede
organisationer mm.), som deltager i samarbejdet om
at sikre kirkeuglen som ynglefugl i Danmark. Og jeg
håber, vi kan etablere et godt forhold til de nye ejere
af kirkeuglelokaliteterne, som er kommet til i det
forgangne år.
Kirkeuglekalenderen og CD’en er en gave fra ”Hjælp
Kirkeuglen” for jeres deltagelse i forsøget på at
bevare kirkeuglen som ynglefugl i Danmark.
Fotografierne i kalenderen er nogle de bedste danske
kirkeuglebilleder, jeg kender, og fotograferne skal
have mange tak for at stille dem til rådighed.
Filmen på CD’en er optaget med et simpelt ”mejsekassekamera” på en ejendom lidt uden for Aars.
Redekassen er ikke en traditionel redekasse, men et forsøg med en kasse sat på jorden, således
ugleungerne kan finde skjul for hunde og katte, når den egentlige redekasse forlades. Som det
fremgår af filmen var forsøget en succes, og ugleungerne benyttede kassen flittigt.
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Vinteren 2010/2011 blev ligesom den foregående
vinter præget af store snemængder og meget lange
frostperioder. Kirkeugleværternes fodring har
utvivlsomt hjulpet kirkeuglerne igennem vinteren.
Den eneste døde kirkeugle vi fik indrapporteret var
et overraskende fund på Als i Sønderjylland. Den
døde ugle fra Als kan være en udmagret fugl, som
har forvildet sig til Danmark fra Tyskland. Men det
kan også være fra en af de ukendte
kirkeuglebestande, som vi formoder findes spredt i
Jylland.
Fodringen har igen i år medført kuldstørrelser op til seks unger, hvilket er betydeligt flere end i
2009, hvor der ikke blev fodret (ca. 0,6 unge/par i 2009). TV-Midt-Vests har lavet en udsendelse,
hvor Anders fodrer kirkeuglerne. Klippet ligger på Naturstyrelsens hjemmeside www.kirkeuglen.dk
Udsendelsen er optaget af Bo Skelmose, som jeg synes har fanget stemningen utroligt flot.
Der er efterhånden ingen tvivl om at et relativt simpelt tiltag som fodring har en meget stor effekt.
Vi har derfor allerede så småt startet på fodringen og håber på ligeså stor tilslutning som sidste
vinter.

Fodring i vinter- og yngleperioden har været en stor
succes. Men det er også meget positivt, at vi i
landboforeningen oplever en stigende interesse for
bestandsfremmende tiltag såsom afgræsning.
I samarbejde med flere større landbrug er der etableret
afgræsningsarealer, som sikrer kirkeuglerne
fourageringsarealer og forbedrer spredningskorridorerne
mellem ynglelokaliteterne. Vi håber på længere sigt at
lave endnu flere afgræsningsarealer og opsætte endnu
flere redekasser i de omkringliggende læhegn og
nærliggende ejendomme.
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I det tidlige forår 2011 drog 90 frivillige uglelyttere ud i tusmørket for at opspore ukendte
ynglelokaliteter ved hjælp af CD-afspillere. Resultaterne af ugle-lyt blev lidt blandede. Der har
været mange forgæves ture, men også ture med kirkeugle-svar.
Ikke overraskende er der flest fund i Himmerland. Men der er også hørt kirkeugler i
Midt/Vestjylland, Østjylland og Sydvestjylland. Uglelyt resulterede i 9 positive resultater, hvor
uglelytterne hørte kirkeugler, hvilket ikke er specielt mange observationer. Men da omtale og god
dialog med lodsejere har medført yderligere 9 lokaliteter er det samlede resultat ok. Det bør for god
ordens skyld nævnes, at flere uglelyttere kun nåede en enkelt eller to ture med CD-afspilleren.
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Størrelsen på den danske kirkeuglebestand har aldrig været kendt eksakt, da mange par, især før i
tiden, ikke har været offentligt kendt. Med risiko for at blive anklaget for overdreven optimisme vil
jeg trods to hårde vintre anslå bestanden til at ligge omkring 55 par.
Tidligere på året lavede jeg nedenstående opgørelse, som er mit bedste bud på en
bestandsfordeling. Det skal nævnes at der er meget stor usikkerhed på estimatet.
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2 sikre og 1 usikker.
23 sikre og 8 usikre.
4 sikre og 2 usikre.
3 sikre og 4 usikre.
6 sikre og 2 usikre.
38 sikre og 17 usikre.

Oplysninger om ungeproduktion kan være svære at skaffe, og vi er meget interesseret i
lodsejernes observationer
Bestandene i Vendsyssel og spidsen af Djursland er sandsynligvis de mest sårbare, og
ynglesæsonen har, så vidt vi er orienteret, kun resulteret i tre unger i Vendsyssel, hvoraf den ene
er død. Ynglesuccesen fra Djursland er ukendt.

Til gengæld har Bjarne Holm og Søren Hansens indsats i Ribe/Varde området været en stor
succes i år, hvor fire af parrene samlet fik 13 unger.
Bestandsopgørelsen omfatter flere enlige fugle, og der har også været par, som kun fik en eller
ingen unger. De 13 ynglepar, jeg har fået tilbagemeldinger fra, har tilsammen fået 41 unger, dvs.
ca. 3,15 unge/par. Ud af de 13 ynglepar er der specielt 3, som falder meget igennem. Det ene par
havde for tredje år i træk golde æg.
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Afslutningsvis vil jeg endnu engang takke jer alle sammen. Jeg oplever samarbejdet om kirkeuglen
mellem landbrug og de grønne organisationer som værende meget positivt.
Jeg håber, I får fornøjelse af kalender og film (film-formatet kan drille lidt).
Det vil være en stor hjælp, hvis kirkeugleværterne vil notere kirkeugleaktiviteter ind i kalenderen.
Der er f.eks. stor forskel på hvor ofte og hvor mange kyllinger, de enkelte ”fodermestre” fodrer
uglerne med, og det kunne være spændende at vide lidt mere om effekten af denne forskel.
Derudover er der også lokale variationer i uglernes tuderi, ungernes færden etc. Det kan skyldes
en lang række forskellige årsager. Men det vil som sagt være en stor hjælp, hvis I har tid og lyst til
at notere de forskellige ændringer, fodringer, antal udfløjne unger mm.
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Hvis i har spørgsmål eller kendskab til kirkeuglelokaliteter er i meget velkomne til at rette
henvendelse til undertegnede eller nogle af DOFs uglegruppes kontaktpersoner, som har været en
kæmpe hjælp for kirkeuglearbejdet.

Nordjylland:
Svend Lassen
Tlf. 61207717
Mail svl@agrinord.dk
Preben Pedersen
Tlf. 24410904
preben.pedersen@fritid.tele.dk
Midtøst
Benny Kristensen
Tlf. 40354516
bennysnatur@gmail.com
Sydvest
Bjarne Holm
Tlf. 75292354
bibj@holm.mail.dk
Søren Hansen
Tlf. 29911969
Sønderjylland
Klaus Dichmann
Tlf. 74420552
dichmann@tytoalba.dk

