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i 2008 ynglede perleuglen for første 

gang i en redekasse i Danmark, og der 

er nu tegn på, at en bestand er ved at 

etablere sig i jylland og måske også 

andre steder. men at finde perler 

kræver tålmodighed og gode øren. 

et var en varm juniaften, myggene 
summede og de små mejseunger pip-

pede lystigt i granplantagen, da Ole og jeg 
kørte den sidste tur rundt for at se til de kas-
ser, som vi sammen med Skov- og 
Naturstyrelsen Midtjylland havde opsat i 
det tidlige forår 2008 (Se også Fugle og 
Natur 01:08). Humøret var godt, for kasse-
projektet var blevet en succes for natuglen.  
I 10 af de opsatte 19 kasser var der natugle, 
og det er med midt- og vestjysk målestok 
”ikke så ringe”. Ja faktisk var vi meget over-
raskede over, at der var så mange natugler i 
kedelige granplantager. Vi måtte samtidigt 
konstatere, at vendehalsen og hvinanden 

ikke på samme positive måde havde kvitte-
ret for vores indsats. 

OvERRASKENDE FUND
De 24 kasser havde indtil vores besøg denne 
varme sommeraften ikke været besat af 
perleugle. I hele perioden medio marts til 
juni havde en perleuglehan ellers vedhol-
dende tudet fra trætoppene i de lyse for-
årsnætter. Ja, i et par uger midt i april var 
der faktisk endnu en han i området, så det 
var muligt at høre dem i stereo. Det uvente-
de kunne altså ske i en ellers kedelig gran-
plantage.

Det havde været et oplevelsesrigt forår, 
siden vi den 15. marts fandt den tudende 
han. Vores overraskelse blev ikke mindre, da 
en skovløber fortalte, at uglen også havde 
været i plantagen i 2006 og 2007, men han 
havde ikke været klar over, at det var perle-
ugle. Efter to måneders konstant tuden blev 
vi efterhånden enige om, at det blot var en 
meget ihærdig han, der spildte sine kræfter 
på at lokke en hun til, så fra midt i maj til 
denne varme juniaften havde vi ikke været i 
plantagen.

Overraskelsen var derfor stor, da vi ved 
den sidste perleuglekasse fik øje på en 

masse fjer og dun, der stak ud mellem rev-
nerne i kassen i 7 meters højde. 
Overraskelsen lurede. Senere på aftenen 
vendte vi tilbage, og da det var blevet helt 
mørkt, kunne vi ane konturerne af en lille 
ugle, der fløj ind i kassen. Perleuglen var i 
kassen 16. juni! I de næste to måneder blev 
uglen fulgt tæt af en lille gruppe, der på 
behørig afstand betragtede, hvad der skete 
aften efter aften frem til 12. august.

UGLER mED bONUS
Næsten hver aften gjorde vi detaljerede 
notater om uglens aktiviteter. Kort tid efter 
solnedgang hørte vi normalt uglen kalde, og 
fra den 25. juni hørtes spæde ungekald fra 
kassen som svar på den gamles kalden. 
Normalt kom den gamle fugl med en mus, 
satte sig kortvarigt på en gren, flyttede 
musen til næbbet og fløj så ind i kassen og 
forlod hurtigt denne igen. Det gentog sig 
2-3 gange hen imod midnat, hvorefter fod-
ringerne formentligt hørte op. Vi så aldrig 
med sikkerhed mere en én fugl, så det har 
sikkert været hannen, der alene har måttet 
stå for det slidsomme arbejde. Hos perleug-
ler er hunnerne ret troløse, mens hannerne 
er stationære år efter år.  
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Perler i skOven

Perleuglernes 
yngleplads med 
kassen i 
baggrunden.
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De mange timer i skovens dybe stille ro 
gav mange bonusoplevelser med tillids-
fulde grævlinger, snurrende natravne og 
sultne mitter. Aldrig havde vi brugt så 
mange timer siddende i en jysk granplan-
tage midt om natten, men nysgerrighe-
den efter at få et indblik i perleuglens 
yngleadfærd drev os. Efterhånden som vi 

hver især tog på ferie og vendte hjem 
igen, uden at ungerne var fløjet af kassen, 
begyndte vi at undre os over, at vi ikke så 
noget til dem i det ovale hul. Vi havde reg-
net efter flere gange og frygtede efter-
hånden, at noget var helt galt. Vi hørte 
dem i kassen, men de sås ikke i hullet som 
i 2007, hvor et uglepar ynglede i et sort-

spættehul i en anden plantage (Fugle & 
Natur 4:07).

UNGER I pLEjE
Den 11. august var mystikken blevet så stor, 
at vi sammen med skovdistriktet løftede 
låget af kassen og så to perleugleunger på 
bunden. De var i en dårlig kondition, og det 
blev derfor besluttet efter konsultation med 
vildtkonsulenten at indlevere dem på en 
plejestation. Det skete dog først efter, at de 
havde fået chancen i to døgn i nogle tætte 
graner under redekassen, men det stod 
klart, at de ikke ville kunne klare sig selv. Det 
er stadig uklart, hvorfor ungerne ikke kunne 
forlade kassen, men for en sikkerheds skyld 
er bunden i alle kasser nu blevet hævet og 
indersiden forsynet med tværlister.

Fortsættelsen på historien blev skrevet 14. 
april, hvor de to unger, en han og en hun, fik 
friheden i deres fødeskov. Foruden de to 
unger fra 2008 er der nu tre tudende ugler i 
området, så perlerne trives. 

Egon Østergaard er næstformand i DOF og 
aktiv i uglegruppen.
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A I forbindelse med 
DOF’s Operation 
Perleugle i februar og 
marts har artskoordi-
nator Klaus Dichmann 
oplyst, at der er hørt 5 
tudende perleugler 
andre steder i Dan-
mark, heraf to på 
Bornholm. Perleugler-
ne tuder også i april og 
maj, så der er stadig 
chance for at finde  
perler i skovene.  

Oplysninger om 
bestanden i Schleswig-
Holstein: 
www.eulen.de

Ægte jysk perle, født i 2008

Ugleunger i øjenhøjde. Stinne Aastrup og Ole Olesen viser frem.


