Perleugle - Guldborgsund kommune 2014 - 2018
Fra DOF´s hjemmeside:
Levested:
Perleuglen er udbredt på de nordlige breddegrader i både Europa, Asien og Nordamerika. I Europa
forekommer den især i det nordlige Skandinavien og østover gennem Baltikum og Rusland. Derudover er der
en spredt bestand i Centraleuropa. I Danmark findes den meget sporadisk som ynglefugl. Siden 1979 har
den optrådt uregelmæssigt på Bornholm som udløber af den skandinaviske eller baltiske bestand, og i 2007
blev den registreret som ynglefugl i en midtjysk plantage, muligvis som udløber af den ekspanderende
nordtyske bestand. Arten yngler fortrinsvis i nåleskov, hvor den især benytter gamle sortspættehuller som
redested. Den kan også yngle i opsatte redekasser.
I Danmark ses perleuglen fortrinsvis om vinteren, hvor især hunner og ungfugle fra de nordskandinaviske
bestande trækker sydpå for at overvintre. I vintre med lave gnaverbestande kan der forekomme mindre
invasioner nordfra. Gode steder at se arten er ved Skagen, i Østsjælland og på Bornholm. Især i
Kongelunden ved København bliver arten set de fleste vintre. Selv om den er til stede, er perleuglen svær at
få at se, da den er udpræget nataktiv og om dagen trykker sig ind til stammen på graner.
Bestandsudvikling
Det er relativt nyt, at der ses ynglende perleugler herhjemme. Danmark er placeret på randen af artens
udbredelsesområde. Det formodes, at perleuglen indvandrede til Danmark, i forbindelse med at sortspætten
fra omkring 1970 bredte sig til Bornholm og Nordsjælland fra Sydsverige. Gamle sortspættehuller er
velegnede som redeskjul for uglen. I 1979 registreredes det første sikre ynglefund på Bornholm i forbindelse
med ringmærkning af sortspætter.
Det anses for usikkert, om perleuglen yngler hvert år i Danmark, men usikkerheden skal ses i lyset af, at
arten er svær at registrere. Perleuglen er optaget på den danske rødliste i 1997, hvor den er kategoriseret
som akut truet og derfor i fare for helt at forsvinde fra landet. Det vil være gavnligt for arten, hvis gamle
træer med sortspættehuller og naturlige huller ikke fjernes, men bevares i skovbruget, da det netop er her
arten gerne placerer sin rede. Ynglefundet i Midtjylland i 2007 giver håb om, at de nordtyske perleugler kan
ekspandere ind i Jylland i de kommende år.
I 2012 blev der i Danmark optalt 7 ynglepar (www.dof.dk)
Fra bogen Lydløse Jægere:
Perleuglens fremtid i Danmark er uvis:
Citat: ”Smågnaverpopulationens udvikling viser en markant nedgang i bestande i de seneste årtier, ikke kun
i Nordsverige, men også i Västmanland og Småland.
Eftersom perleuglerne til en vis grad er nomadiske, især i dårlige museår, bidrager den markante nedgang i
kerneområdet i det nordlige Sverige formentlig til, at Perleuglen også er gået tilbage i det sydlige Sverige.
Der er helt enkelt færre individer tilbage, og det går hårdest ud over de mere perifere dele af
udbredelsesområdet.” Kilde: Lydløse jægere, Gyldendal A/S, Klaus Dichmann & Patrick Olofsson 2018

Perleugle i Guldborgsund Kommune 2014
Da Perleugle gerne yngler i redekasser opsatte DOF Storstrøm i samarbejde med Guldborgsund Kommune i
foråret 2013 8 perleuglekasser i Bøtøskoven.
I 2014 kontrollerede Simon Vikstrøm kasserne d. 12/7 2014 med følgende afrapportering:
Aller kasser blev inspiceret med stang-kamera på nær kassen ved Bøtøgård, hvor jeg ikke gik ind, da der var
skilte med ”Privat”.
Mange kasser indeholdt forholdsvis store grene og nogle kasser var der lidt mos i. Kasserne har altså været
(forsøgt) beboet af den ene eller anden grund, men efter min vurdering ikke af ynglefugle, da jeg ikke fandt
rester af æggeskaller eller dun/fjer. Under en enkelt kasse fandtes ugle-/kragefuglegylp !! (Foto nedenfor).
Alle kasser var i fin stand og hang på deres plads.

Perleugle i Guldborgsund Kommune 2015
I 2015 kontrollerede Simon Vikstrøm kasserne primo maj med følgende afrapportering:
Alle kasser blev inspiceret med stang-kamera i starten af maj måned, inklusiv kassen ved Bøtøgård, hvor jeg
ikke turde gå ind sidste år.
Igen i år indeholdt flere af kasserne forholdsvis store grene (nok også nogle fra sidste år), der dog på ingen
måde lignede noget i retning af reder. I andre kasser var der lidt mos i bunden, men højst noget der kunne
ligne starten på et redebyggeri. Kasserne har altså også i år været (forsøgt) beboet af den ene eller anden
grund, måske som overnatningsplads, men efter min vurdering ikke af ynglende fugle, da jeg stadig ikke
fandt rester af æggeskaller, eller dun/fjer i større mængder.

Dog overraskede en af kasserne, nær Bøtøgård, da det viste sig at den indeholdt en fin rede med 4 små
hvide æg i, som efter min vurdering tilhører en musvit ☺
I 2015 er der i DOFbasen kun 1 observation af Perleugle i Guldborgsund Kommune: D. 19/10 blev 1 2k
Perleugle fanget og ringmærket på Gedser Fuglestation.
Perleugle i Guldborgsund Kommune 2016
Alle kasser blev inspiceret en af de sidste dage i maj måned inkl. kassen ved Bøtøgård. Det eneste
interessante jeg kan berette i år, er at en af kasserne var beboet af sortmejse (rede med 5 æg).
I DOFbasen er der ingen observationer af Perleugle i Guldborgsund Kommune i 2016

Perleugle I Guldborgsund Kommune 2017
Resultatet af 2017- ynglesæsonens perleuglekasseinspektion, der blev foretaget 26. maj, ser således ud:
Kasse 1: tom
Kasse 2: Sortmejser der fodrer unger
Kasse 3: tom (bortset fra lidt grene)
Kasse 4: tom (bortset fra lidt grene)
Kasse 5: tom (bortset fra lidt grene)
Kasse 6: Ved faktisk ikke hvilken kasse der her er tale om, men nok den vi ikke fik sat op og som jeg
forærede Benny Steinmejer til andet formål.
Kasse 7: Musvit der ruger på 6 æg
Kasse 8: tom
Kasse 9: tom
I DOFbasen er der ingen observationer af Perleugle i Guldborgsund Kommune i 2017

Perleugle I Guldborgsund Kommune 2018
Alle opsatte perleuglekasser blev kontrolleret 23/4
Alle kasser tomme på nær lidt grene i enkelte af kasserne.
Kassen ved Bøtøgård ej tjekket pga høj vandstand i området (da var tørken endnu ikke sat ind:-)
2 af kasserne sidder ret åbent p.gr.a. træfældning i skoven, men jeg tror ikke, at det er så meget, at de bør
flyttes!

I DOFbasen er der ingen observationer af Perleugle i Guldborgsund Kommune i 2018

Observationer i Guldborgsund Kommune før 2014
Perleuglen er ifølge DOFbasen ikke observeret om foråret i Guldborgsund Kommune, men i det sene efterår
og vinteren er Perleugle blevet observeret i Guldborgsund Kommune. Det er primært på Gedser Odde
fuglen bliver registreret. I forbindelse med ringmærkning på Gedser Fuglestation er der siden 1999 ifølge
DOFbasen ringmærket 38 perleugler. Den sidste Perleugle, der blev ringmærket på Gedser Fuglestation var
3/11 2015.
Der er fundet 1 død perleugle i december måned i henholdsvis Nykøbing F. 2006 og Nysted 2008

Perleugle Bøtø Plantage
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