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En meget stor indsats i felten af mange ihærdige ornitologer på ‘besværlige’ tidspunkter på 
dagen resulterede i 2008 desværre ikke i fundet af syngende perleugler i det østjyske. En 
enkelt død blev det til på Samsø, da den kolliderede med hjemmeplejen(!). En meget stor 
tak skal herfra lyde til de mange aktive, der mange gange var ude i mange østjyske skove og 
lede og lytte mange kolde aftener. Der blev altså ikke fundet perleugler, men til gengæld en 
del skovhornugler, flere store hornugler og naturligvis (og lykkeligvis) rigtig mange 
natugler. 
2009 blev så året, hvor der igen blev fundet en syngende perleugle i Østjylland, faktisk 
endda med hvad der må formodes at være en mage også. Hannen blev hørt synge adskillige 
aftener, men der blev trods fleres ihærdige udforskning af området desværre aldrig 
lokaliseret et redehul. Under alle omstændigheder var det jo en meget glædelig opdagelse, 
og samtidig et håndfast bevis på, at der faktisk er perleugler i Østjylland. 

Derfor er dette naturligvis også ment som en soleklar opfordring: Tag på aftentur i skoven i 
februar, marts og april – og find din egen perleugle! Der er jo ganske mange relativt 
oplagte lokaliteter i Østjylland: Lidt ældre skov samt gerne en tidligere eller nuværende 



bestand af sortspætte, så er man allerede på rette vej. Særligt oplagte områder er bl.a. de 
store skove rundt omkring på Djursland, hvor der jo også ved tidligere lejligheder har 
været syngende perleugler. Af særlig interesse skal nævnes Løvenholm-skovene, skovene 
mellem Fjellerup og Gjerrild, skovene mellem Tirstrup, Feldballe og Ebeltoft, samt 
skovene ned langs østkysten syd for Grenå. 

Alle er naturligvis velkomne til at kontakte undertegnede for at høre nærmere om, hvad 
man kan og må i hhv. private og statsejede skove, potentialerne i ens eget område med 
videre. Man kan også rette henvendelse til artscaretakeren for perleugle, Klaus Dichmann, 
se www.tytoalba.dk, hvor man i øvrigt kan læse meget mere om både perleugle og alle de 
andre danske ugler. 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle 

Andreas Winding 
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