UGLE

Vi har syv ynglende arter af ugle i Danmark. Ud af dem er tre arter primært tilknyttet skov eller
andre tilgroede biotoper med gamle træer, nemlig natugle, skovhornugle og perleugle. Stor
hornugle kan også findes i skov, men findes oftere i gamle, forladte grusgrave. Slørugle og
kirkeugle findes i det åbne landbrugslandskab, og den sidste art, mosehornugle, forekommer
meget fåtalligt i store og udstrakte eng- og marsklandskaber. Flertallet af uglerne er standfugle,
og flyver ikke langt fra hjem.
Uglen er en kompakt fugl med et stort hoved og store, fremadrettede øjne. De sidder lodret og
hviler ofte på underlaget, så benene er helt skjult i den løse fjerdragt, der får uglen til at se
meget større ud end den egentlig er. Ugles øjne kan samle lyset 2-3 gange så effektiv end
mennesker og har en øget lysfølsomhed. Derimod er opløsning og farveskarphed reduceret, så
ugler i dagslys ser mindre skarpt end andre rovfugle og mennesker. Uglernes fremadrettede
øjne er stort set ubevægelige i deres huler, hvilket betyder at de har et noget reduceret
synsfelt, men derimod også en skarp afstandsbedømmelse, som er uundværlig i jagten på
byttedyr. For at kompensere for det reducerede synsfelt kan uglen dreje hovedet omkring 3/4
omgang.
Ugler yngler i huller i træer eller i gamle reder fra andre rovdyr eller kragefugle. Enkelte arter
ruger på jorden som fx sneuglen. De yngler parvist, men det kan forekomme at en han har
mere end en hun, da det kun er hunnen der ruger. Ugler er territoriale og markere det ved
deres sang, fx den velkendte tuden hos natuglen.
Uglerne er nataktive rovdyr med skarpt nattesyn, lydløs fremfærd og særdeles
veludviklet hørelse. Det er hørelsen som er helt uundværlig i jagtøjeblikket. Ugler kan med
deres øre, der er forskudt sporer sig ind på sit bytte i komplet mørke, fordi de kan benytte sig
af tre dimensioner i retningsbestemmelsen. Ugler lever primært af gnavere og spidsmus, men
supplere gerne med mindre fugle, krybdyr, insekter og orme. Natuglens forkærlighed for
gnavere er så markant, at dens ynglebestand svinger op og ned i takt med forekomsten af
gnavere.
Se mere om uglen her - klik

