
GPS-SPORING AF SPREDNINGSADFÆRD HOS UNGE  
                                      KIRKEUGLER  
                                                 ATHENE NOCTUA

Monitorering med GPS-enheder er af stor forskningsmæssig værdi til ”fine scale” sporing af arter med 
ellers skjult adfærd og/eller med geografisk beskeden bevægelighed. Nye landvindinger indenfor GPS- 
samt batteriteknologi har i de senere år bevirket, at GPS-udstyr nu kan fittes til mindre organismer. Til 
denne kategori hører Kirkeuglen, der er en af de fuglearter, hvis bestand i Danmark generelt har oplevet 
den mest markante tilbagegang i løbet af de sidste 40-50 år, og som i dag er kritisk truet med ca 13 
tilbageværende kendte ynglepar (Sunde 2018). Mekanismerne bag bestandsnedgangen er i vid 
udstrækning stadig ukendte (Thorup et al. 2010, Šálek et al. 2016). 
 
Med dette projekt ønskedes det, ved påsætning af GPS-enheder på unge kirkeugler, at fremskaffe en øget 
og mere detaljeret kortlægning af individ positionering til vurdering af natal spredningsadfærd hos den 
danske bestand. Det blev analyseret, om en præcis kortlægning af kirkeuglernes spatiale bevægelser hen 
over efterår og vinter kan bidrage til at forstå hidtil ukendte spredningsstrategier, og om der kan 
differentieres mellem forskellige spredningsfaser, herunder udvandring, overførsel til nye områder og 
etablering af eget territorium, i en meget lille og grupperet bestand som den danske. 

Feltarbejdet, herunder pejling via VHF-radio, eftersøgning og vi-
deoovervågning af GPS-mærkede unge kirkeugler foregik i 
sensommer/efterår og vinter 2019/2020. Dataindsamling 
skete i et geografisk isoleret område i Østhimmerland, 
hvor den sidste sammenhængende danske kirkeugle-
bestand findes. Vi mærkede ni unge ugler fra i alt tre 
par. I hele perioden udførte vi regelmæssige da-
ta-downloads fra GPS-enheder og management i 
form af eventuelle genopladninger af GPS-enhe-
der ved indfangning af de mærkede individer. 
 
For at kunne belyse spatiale spredningsretnin-
ger og afstande samt videre kunne diffentiere 
forskellige spredningsfaser, foretog vi analyser 
af indsamlede GPS-positioner, der viser sam-
lede bevægelser pr. døgn, herunder øgning og 
fald i aktivitetsniveau. 
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Pejling fører til opdagelse af muligt nyt ynglepar 
 
Ved opsætning af vildtkamera på nyt fast tilholdssted for en af de 
GPS-mærkede kirkeugleunger, er to ugler blevet opdaget. Fuglen 
med påsat sender sidder forrest i billedet.
 
Dette kan ses som eksempel på en vellykket spredning, hvor en 
potentiel mage har befundet sig i en radius, hvorved lokalisering 
af mage ved spredning og efterfølgende pardannelse har været 
mulig. 
 
Denne nye lokalitet vil kunne anvendes som udgangspunkt for en 
mulig fremtiding mere målrettet bevaringsindsats i dette område.

Introduktion

• Fra redeudflyvning til starten af september 
opholdt de unge kirkeugler sig i tæt tilknytning 
til forældrefuglenes territorium, dog med stadig 
længere rekognosceringsture. 

• Fra midt september spredte ungerne sig til nye 
lokaliteter udenfor forældreterritoriet, hvor de 
kort tid efter etablerede sig på hver deres nye faste 
lokalitet. 

• Selve spredningsfasen sås tydligt ved en markant 
stigning i aktivitetsniveau for alle ugler over en 
periode på ca 1-2 uger. De nye lokaliteter er placeret 
i en afstand på 6-15 km fra klækkelokaliteten.

• Af de ni oprindelige unger omkom tre umiddelbart 
efter redeudflyvningen (naturlige årsager - 
prædation).

• Yderligere to unger omkom i spredningsfasen. 

Resultater

GPS-udstyret tilvejebringer uhyre præcise 
informationer om de unge uglers placering 
og aktivitetsniveau i deres opvækstområde, 
samt i hvilken periode og hvordan de forlader 
klækkelokaliteten (udvandring) for at danne eget 
territorium (overførsel og etablering). Det afdækkes, 
hvor langt og hvor hurtigt uglerne bevæger sig 
hver nat, og hvor de forsøger at danne egne 
territorier. Herunder belyses det, hvilke faktorer 
der påvirker spredningsmønstre, såsom vejr- og 
landskabsparametre.

Det er af særlig interesse at undersøge disse aspekter 
ved kirkeuglens biologi, idet de har stor betydning 
for den enkelte ugles mulighed for at finde mage, 
succesfuldt at kunne yngle og dermed bidrage 
ved ungerekruttering og derved opretholdelse 
af bestanden. Sådanne oplysninger kan bidrage 
til at planlægge og foranstalte mere målrettede 
forvaltningsmæssige indsatser for at redde arten som 
dansk ynglefugl, for eksempel i form af allokering af 
habitatpleje samt ved udsætningsindsatser.

Diskussion
Påsætning og genopladning af GPS-enhed 
a) Ugle påsættes GPS-enhed  b) Lader påsættes ugle  c) Ugle i stofpose under opladning
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Anvendt model af GPS-enhed fra Lotek med seletøj 
(vægt ca. 3 g). Til højre ses enheden påmonteret ugle.

b)

a) c)

Fig.1: Kort over GPS-positioner, der viser spredning 
for hver af de fire tilbageværende unge kirkeugler 
(data fra perioden 14. juni 2019 til 11. januar 2020).

Fig.2: Kumulerede tilbagelagte afstande pr. døgn for fire tilbageværende kirkeugler, der viser forskellige spred
ningsfaser (data fra perioden 14. juni 2019 til 11. januar 2020).

Tak
GPS-enheder blev indkøbt for midler fra Jægernes Naturfond, og feltarbejdet er blevet støttet af Aalborg Zoo Conservation 
Foundation. En særlig tak til de mange grundejere som har givet tilladelse til fangst, mærkning og radio-sporing af kirkeugler 
på deres ejendom.


