Storken i Skåne 2019
Petter Albinson

2019 blev ännu ett bra år för Storkprojektet. Antalet flygga ungar blev 191,
varav 95 i hägnen och 96 i det fria. Ytterligare elva vuxna storkar återkom
efter att ha flyttat sin första höst och tillbringat en tid utomlands.

95

Storkprojektet drivs gemensamt av SkOF och
Naturskyddsföreningen i Skåne. Från SkOF:s
sida ingår Anders Linus Larsson, Per-Erik Larsson, Ola Olsson och Staffan Åkeby i ledningsgruppen. Petter Albinson är anställd som projektledare. Ett sextiotal frivilliga medarbetare
har under året varit engagerade i projektet.
Häckning
Under 2019 häckade 74 fria storkpar i Skåne.
Det är en ökning med sex par från året innan
och en ny toppnotering. Förmodligen måste
man gå ända tillbaka till 1800-talet för att hitta
ett år med så många häckande par. Den tidigaste någorlunda säkra siffran är från 1917, då
34 par häckade.
Av de 74 paren fick 54 sammanlagt 96 flygga
ungar. Även om det är det högsta antalet flygga
ungar i Sverige i modern tid så är det en lägre
siffra än vad som kan förväntas från så många
par. Precis som de två föregående åren så finns
en del av förklaringen i vädret. Även om nederbördsmängden inte var onormal i sig, så regnade det vid flera tillfällen kraftigt och mycket
ihållande. Just denna typ av regn är storkungarna mycket känsliga för eftersom de då blir
nedkylda och inte får möjlighet till återhämtning i tid. Detta ledde till döden för ett okänt
antal storkungar. En annan bidragande orsak
till den måttliga framgången kan vara att vi
på vissa platser, framför allt Flyinge, ser häckningskolonier som växt sig lite för stora för att
landskapet runt omkring ska kunna föda dem
under ungperioden. Det är en av orsakerna till
att infångandet av några av de ickeflyttande individerna kommer fortsätta.
Återvändare
I år återkom ytterligare elva ”vilda” storkar, dvs.
storkar som har flyttat från Skåne som årsungar,
tillbringat en tid utomlands och sedan återvänt.
Nio av dessa storkar bildade nya par och häcka-

de. Därutöver häckade fyra omärkta storkar, en
fördubbling sedan året innan, vilket alltså innebär att minst två nya omärkta storkar letat sig
hit. De omärkta är med största sannolikhet inte
svenska eftersom vi tror att vi känner till samtliga häckningar och ringmärker alla ungar.
Utsläppta storkar
Uppfödningen av storkar i hägn ligger stadigt på
en hög nivå med cirka hundratalet flygga ungar
per år. Under året häckade 52 par och 95 ungar
blev flygga. Majoriteten av dem, 86 stycken,
släpptes i det publika storksläppet 27 juli och
nio sent kläckta ungar släpptes 28 augusti.
Under våren släpptes även 8 vuxna par ut från
de lokala utsläppshägnen i Onslunda, Rugerup,
Sniberup och Vollsjö, 2 par från vardera hägn.
Flyttning
Flyttningen var återigen en stor framgång. Så
vitt vi vet stannade endast en av ungarna kvar
i Sverige över vintern. De problem som fram
till för ett decennium sedan fanns med att få
ungstorkarna att flytta kan anses vara lösta.
Bland de vuxna häckande storkarna är fortfarande en majoritet stannstorkar, men vi ser hur
andelen flyttande storkar stadigt ökar och hur
en successiv generationsväxling sker.
Nya ringar
2019 var året då Storkprojektet frångick sitt
gamla ringmärkningssystem med en tilläggsmärkning bestående av 3–4 färgringar utan inskription som tillsammans bildar en unik färgkod. Orsaken är att systemet orsakar för många
felavläsningar där rapportörer ser fel på närliggande färger, exempelvis vit/ljusgrön/ljusblå och
röd/rosa/orange. Dessa felavläsningar orsakar
mycket merarbete för både oss och Ringmärkningscentralen. På Ringmärkningscentralens
initiativ gick vi därför över till ett system med
en officiell sifferring i rostfritt stål och en bred

Föregående uppslag t.v.: Snart redo för första flygturen. Karups Nygård 28 juni 2019. Foto: P-G Bentz.
Föregående uppslag t.h.: Ringmärkning på Scholärlängan i Flyinge 15 juni 2019. Foto: Per-Erik Larsson.
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De nya storkringarna. Foto: Petter Albinson.

Staffan Åkeby talar på Fadderdagen i Fulltofta 19 maj 2019. Foto: Per-Erik Larsson.
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Stora storksläppet 27 juli 2019. Barnen ritar storkar. Foto: Per-Erik Larsson.

I väntan på storksläppet. Foto: Per-Erik Larsson.
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Ungstorkarna ute i det fria för första gången. Foto: Per-Erik Larsson.

orange plastring med svart text. Inskriptionen
börjar alltid med bokstaven M och följs sedan
av en individuell tresiffrig kod som kan bestå av
siffror, bokstäver eller både och.
Utåtriktad information
Storkprojektet har sedan några år en självgående
och väl inarbetad grupp av volontärer som tar
huvudansvaret för den publika verksamheten.
Under 2019 genomförde de ett tjugotal guidningar och publika event, där fadderdagen och
det stora storksläppet var självklara höjdpunkter.
Som vanligt fick Storkprojektet mycket uppmärksamhet i olika massmedier, särskilt lokalt
men även i flera riksmedier.
Även i sociala medier var uppmärksamheten
kring projektet stor. I slutet av året hade projektet över 2 400 följare på Facebook, ca 250 fler
än vid årets början.

Tack
Ekonomiskt stöd till projektet kom från kommunerna Helsingborg, Hörby, Höör, Klippan,
Kristianstad, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo,
Svedala, Tomelilla och Ystad. Våra sponsorer var
Byggman i Skåne, CityGross, Flyinge Kungsgård, Färs & Frosta Sparbank, Kraftringen, Länsstyrelsen i Skåne, Nordens ark, Preem i Höör,
ScanCord, Skånes Djurpark, Stiftelsen Skånska
Landskap samt ett stort antal privatpersoner.
Våra faddrar och medlemmarna i föreningen
Storkens Vänner gav även detta år ett ovärderligt stöd.
Sist, ett innerligt tack till alla frivilliga volontärer som hjälper till i vått och torrt!
Storkprojektet
info@storkprojektet.se
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