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KORT OM KIRKEUGLEN
Kirkeuglen er Danmarks mindste ynglende
ugle, omtrent på størrelse med en lille due.
Kroppen er kompakt og med et fladt hoved
og en aflang krop. Den er brunlig med kraftige længdestriber på undersiden. De hvide
øjenbryn og store gule øjne er andre gode
kendetegn. I yngletiden udstøder kirkeuglen nogle langtrukne og skarpe skrig (hør
stemmen på www.dof.dk/kirkeugle), men
ellers er den temmelig tavs.
Kirkeuglen har i Danmark typisk ynglet i det
åbne land i hule poppel- og piletræer samt
i kirker og landbrugsbygninger. I dag yngler

arten fortrinsvis i landsbyer og ved gårde,
hvor den placerer sin rede under taget eller
i hulrum i murværket. Den yngler også
gerne i særlige aflange redekasser.
Kirkeuglen er meget stedfast, og de voksne fugle flyver sjældent mere end 10 km
væk fra ynglepladsen; ungfuglene strejfer
lidt mere omkring.
Kirkeuglen lever mest af insekter, orme,
snegle, gnavere og småfugle. Efter det har
regnet, kan man være heldig at opleve
kirkeuglen løbe behændigt rundt på græsplænen på jagt efter regnorme.

Kirkeuglen er i dag en meget
sjælden ynglefugl i Danmark
med en ynglebestand på
under 30 ynglepar. For 60
år siden var arten almindelig, måske tilmed den mest
almindelige ugleart i store
dele af Jylland.
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SÅDAN HJÆLPER DU KIRKEUGLEN
•	Levesteder med masser af føde er
afgørende for kirkeuglernes overlevelse. Kirkeugler søger føde på
lysåbne græsarealer, i læhegn
og markskel. Der skal være
områder med lav vegetation, fx græssede arealer, hvor
kirkeuglerne kan se byttedyrene. Nogle steder kan du lade
græsset gro højt, så der er
områder med både høj og lav
græs- og urtevegetation. Det
giver beskyttelse og føde til
de gnavere og smådyr, som
kirkeuglen især spiser. Der
er næsten altid græssende
dyr i tilknytning til kirkeuglens levesteder. Der skal være
mindst en hektar (100 x 100 m)
af den slags levesteder inden for
en afstand af 200 m fra redestedet.
•	Kirkeuglen har også brug for gode
rede- og hvilesteder. Derfor er det
vigtigt at der hele året er indflyvningsmulighed til lader, lofter eller hulrum
under taget. Det kan også være i gamle,
stynede poppel- eller piletræer. Så lad
endelig de gamle træer stå så længe
som overhovedet muligt.
•	Du kan også opsætte en eller flere
kirkeuglekasse. Du finder en vejledning
til, hvordan du bygger en redekasse
her: dof.dk/kirkeugle og aalborgzoo.dk/
naturbevarelse/kirkeuglen
•	Løse katte og hunde kan være farlige for
kirkeugler. Gode skjulesteder på jorden
nær redestedet kan være afgørende, hvis
ugleungerne hopper ned på jorden, før
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de kan flyve. Man kan fx placere en tom
trækasse med hul i siden eller en ekstra
redekasse på jorden.
•	Kirkeugler og andre fugle risikerer let
at drukne i husdyrenes drikketrug. Det
kan undgås ved at placere en gammel
stofsæk eller en tyk gren op langs indersiden af drikketruget, så de nødstedte
fugle har noget at kravle op ad.
•	Rotte- og musegift bør så vidt muligt
undgås. Det reducerer bestanden af
mus uden for bygninger og derved
kirkeuglens fødegrundlag. Giftstofferne
kan også overføres til kirkeuglen, når de
spiser forgiftede mus. Rotte- og musegift er giftigt for kirkeugler.

Har du observeret kirkeugler, eller ved du, hvor der er et
ynglepar, så rapporter det meget gerne til kirkeugle@dof.dk.
Du kan også kontakte Aalborg Zoo direkte med spørgsmål
på tlf. 96312939 eller per mail på rkn@aalborgzoo.dk.
Arbejdet med at redde kirkeuglen som ynglefugl i Danmark
er foranlediget af Vildtforvaltningsrådets kirkeuglegruppe
med repræsentanter fra følgende foreninger og institutioner:
Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening,
Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk
Ornitologisk Forening, Aalborg Zoo og Aarhus universitet.
Du kan støtte arbejdet for
kirkeuglen ved at indbetale et
frivilligt beløb til Aalborg Zoo
via MobilePay på 309120.
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Bliv klogere på kirkeuglen på dof.dk/kirkeugle eller
aalborgzoo.dk/naturbevarelse/kirkeuglen, hvor du også
kan finde vejledning til plejetiltag og en redekassemanual.

