Godt nyt for Kirkeuglen i Østjylland – måske?
Skrevet af Peter Hjeds. Publiceret 7. november 2009

Foto: Tage Stampe

Den mindste ugle herhjemme, Kirkeuglen, er i fare for at uddø, så nu skal 2,1 million
kroner være med til at redde den sjældne fugl.
Kirkeuglen er på størrelse med en spætte og laver gerne rede i lader, gamle bygninger eller
blot der, hvor danskerne opbevarer deres skrammel. Måske er det på grund af uglens
anonyme tilværelse, at det er gået hen over hovedet på folk, at bestanden af kirkeugler i
Danmark er skrumpet drastisk de seneste par år. I dag er der kun cirka 100 par af de små
ugler tilbage, mens der for 50 år siden var over 1000 par i Danmark.
I Østjylland har kirkeuglen det mere end svært. Tilbage af en livskraftig bestand er kun
enkelte isolerede par. Kun i et område tæt på Randers kender vi til flere tætboende par som
ser ud til at trives. Men hvor længe kan de det. For at bestanden skal overleve kræves
mindst ti par som lever indenfor et område hvor de kan høre hinanden og derved komme i
kontakt, således at nye par kan dannes og blod blandes. Et enkelt par hist og her som vi
kender det fra Djursland er ikke nok, og disse pars overlevelse vil desværre blot være en
stakket frist.
Nye undersøgelser viser at det især er fødemangel som plager uglerne i yngletiden. Der
sker nemlig det at kornmarkerne vokser op i løbet af foråret og i den mest kritiske tid er
helt uegnede til fødesøgning. Uglerne har desuden brug for let og rigelig tilgængelighed af
føde indenfor 500-1000 meter fra redestedet og det stiller store krav.
På kort sigt kan man fodre sine kirkeugler med mus i yngletiden, men da dette ikke er en
holdbar løsning skal der en omlægning af arealerne omkring reden til. Der skal gerne
etableres kortgræssede vedvarende arealer og helst skal arealernes naturlige flora og fauna
lades uberørt af diverse kunstig kemi.
Men spørgsmålet er om det kan nås. Om denne allerede sjældne ugle kan reddes så der
igen etableres en livskraftig og selvsupplerende bestand. Det er i allersidste øjeblik.

Læs mere f.eks. på dof.dk om kirkeuglen som vi ej ønsker skal flyve samme vej som storken
og urfuglen.
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