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00:15 

Har du sett såna stora svarta ögon? De sitter på en uggla. Men inte 

vilken uggla som helst. Det här är en kattuggla! … 

 

00:26 

Kattugglan är en av våra vanligaste ugglor i Sverige. Den lever 

främst i södra och mellersta landet, och tros ha fått sitt namn för 

den är lik … en katt! 

 

00:42 

Kattugglan trivs i skogar och parker som har ihåliga träd. Ihåliga 

träd är bra ställen att bygga sitt bo i. Annars går det också bra med 

fågelholkar eller byggnader. 

 

00:59 

Kattugglan har ett stort huvud med stora svarta ögon som är 

riktade framåt. För att se åt sidan måste den vrida på huvudet, 

precis som vi människor gör. Men den kan också vrida huvudet 

ett halvt varv och se bakåt – det kan inte vi…! 

 

01:19 

Kattugglans fjädrar är gråbruna eller rödbruna, och näbben är 

krokig. 

 

01:27 

Kattugglan är ungefär lika stor som en kråka. Vingarna är breda 

men korta. Längst ut på kattugglans vingar finns mjukt dun. 

Dunet gör så att det inte blir något vindbrus, alltså att det inte hörs 

när den flyger. På så sätt kan den överraska sina byten. 
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01:52 

Kattugglan äter främst möss, råttor, sorkar och småfåglar. Det som 

kattugglans mage inte kan smälta kräks den upp i små spybollar. I 

dem kan man till exempel hitta rester som fågelnäbbar, ben och 

muständer. 

 

02:13 

Kattugglan är vaken på natten och jagar då. Tack vare sin 

fantastiska syn och hörsel har den inga problem att jaga när det är 

mörkt. På dagen sover den eller sitter på en gren och vilar. 

 

02:28 

Du kanske har hört en kattuggla som hoar? Den låter ganska 

speciellt! … Kattugglor kan bli upp till tjugo år gamla, men många 

dör redan under sitt första levnadsår, ofta på grund av att det är 

svårt att hitta mat på vintern.  

 

02:48 

Kattugglans naturliga fiende är andra större ugglor. 

 

02:54 

På våren lägger honan mellan två och sex ägg som hon börjar ruva 

så snart det första ägget har lagts. Det betyder att inte alla ungar 

kläcks samtidigt. 

 

03:06 

Ungarna lämnar boet innan de kan flyga. Ser du en unge på 

marken ska du låta den vara! … Den har inte ramlat ur sitt bo, 

utan provar bara sina vingar och kan själv klättra tillbaka upp med 

sina vassa klor! 


