
Storkprojektets häckningsresultat 2008 
Under våren släpptes fem nya par ut. Vädret under maj månad, då ungarna kläcktes 
var ovanligt gynnsamt, varmt och torrt. Ändå blev häckningsresultatet mycket 
dåligt. Huvudorsaken var att det liksom i fjor förekom stora störningar mellan 
tidigare etablerade par och de 45 storkar som fick rymma från hägnet i Hemmestorps 
Mölla 2006 och inte fångades in.  
Sammanlagt häckade 47 par och minst 60 ungar kläcktes, men endast 16 par fick 
flygga ungar, totalt 26 stycken, dvs 0,6 flygg/häckande par. Hos 17 algeriska par 
byttes äggen ut mot polska ägg från Fulltofta och ett halvdussin ägg från 
projektstorkarna i Skånes Djurpark. Ur dessa drygt 40 ägg blev totalt 7 (sju) ungar 
flygga. 
I de sju hägn som användes under året blev sammanlagt 14 ungar flygga. 
Efter fyra häckningssäsonger har de 44 storkar som hämtades i Polen hösten 2004 
gett upphov till 29 flygga ungar med båda föräldrarna från importen och ett 
halvdussin flygga med ena föräldern från denna. Det är en blygsam produktion 
jämfört med projektledningens förväntningar på dubbelt så bra häckningsresultat för 
de polska som de algeriska storkarna. 
 
Resultatet i och kring de enskilda hägnen 
Flyinge Kungsgård. För första gången sedan 1995 blev inga ungar flygga på 
Kungsgården tack vare att många av de storkar som fick rymma från hägnet i 
Hemmestorp 2006 ”trängde sig in” bland de par som redan tidigare häckat på 
platsen. Sammanlagt häckade till slut elva par och ytterligare två ”par” började 
bygga. Upprepade aggressioner mellan närboende par hade tveklöst del i det 
tragiska slutresultatet. Minst 17 ungar kläcktes men inga blev flygga. Före maj 
månads utgång hade 7 par mist var sin unge. Fyra av dessa par bildades under våren 
och två av honorna, födda 2006, var uppenbart inte häckningsmogna. Vit stork blir 
könsmogen redan som ettåring. En vecka in i juni (6/6) hade ytterligare 4 ungar hos 
tre av paren gått till spillo. I två av dessa har den ena föräldern näbbskada som 
försvårar/omöjliggör fångst av insekter och daggmaskar som är stapelfödan för små 
storkungar. Den 11 juni vara det bara två erfarna par som hade levande ungar (2+1) i 
bona och fem dagar senare hade de också dött. Om en kraftig hagelskur den 15 juni 
bidrog till detta är ovisst, men kan inte uteslutas.  
Viderups slott. Samma par som tidigare häckade i skorstensboet. Ur polska ägg 
kläcktes två ungar, varav en blev flygg. 
Fulltofta. I början av mars rasade hägnets nättak till marken nertyngt av blötsnö. 
Konstruktionen är densamma som i Hemmestorp där taket hittills rasat två gånger. 
Nio storkar tog sig ut ur hägnet, åtta fångades in. Under häckningstid fanns 33 
storkar i hägnet. I april började 14 par häcka och deras förstakullar flyttades till 
frihäckande algeriska storkpar. Tio av paren fortsatte att häcka och fick sammanlagt 
elva flygga ungar, varav två med algerisk far. 
På voljärtoppen häckade två par, det ena samma som i fjor. De fick 4 ungar varav 2 
blev flygga och föddes upp bl a på köttbitar hannen hämtade i Skånes Djurpark där 
paret tidigare häckat. Även honan åt sig mätt på dessa. Det andra paret bestod av 
samma hona som i fjor och hannen som i fjor byggde bo på en hörnstolpe. 
Fjorårshannen dog sannolikt förra hösten. Det nybildade paret kläckte 2 ungar som 



dog tidigt. Delaktig i detta var troligen en 2-årig hanne som rymde 2006 och nu 
byggde små bon i nättaket men var påtagligt och närgånget intresserad av parets bo 
och ungar. 
Görslöv. Hägnet stod tomt sedan det stressade par som vistats där de senaste två 
åren släppts ut under våren och genast lämnat platsen. Hannen flög norrut och 
tillbringade sommaren i Halland. Honan har inte setts till. Det var det nionde paret 
som släppts ut från hägnet och det sjunde som inte stannat i trakten. Det är de två 
först utsläppta paren som häckat i Görslöv och Ingelsträde. Ett av dessa är paret på 
hägntaket som i år kläckte 2 ungar varav 1 blev flygg. 
Ingelsträde (Andersgården). Paret på skorstenen kläckte 1 unge ur polskt ägg. 
Halvvuxen föll den ur boet och dog. Efter nio år och åtta häckningar i detta bo har en 
enda unge blivit flygg. 
Hemmestorps Mölla. I hägnet fanns enbart ungfåglar under häckningstid. Som följd 
av att 45 storkar avlivades här i december i fjor häckade bara ett storkpar på platsen i 
år mot åtta i fjor. Det var en 25-årig hanne som stannade kvar med sin hona i boet på 
stalltaket. Det andra paret som häckat där i många år flyttade till Einars gård i 
närheten. Båda paren fick sina ägg utbytta men den långa ruvningstiden gav inget 
resultat. Övriga storkpar hade flyttat till Flyinge och Karup som ett resultat av den 
ångestframkallande upplevelsen i Hemmestorp. 
Eskils gård (Storkgården). Samma par som i fjor häckade, men det är ovisst om de 
kläckte. Paret stördes i början av häckningen av en 6-årig hanne, som rymde 2006, 
och nu var ute efter deras bo. 
Karups Nygård. I hägnet fanns 32 storkar under häckningstid. Av sju par som 
häckade kläckte ett par 2 ungar, varav 1 blev flygg. Två nya par släpptes ut. Det ena 
byggde på logtaket men inga ungar kläcktes. I det andra fick hannen se sig 
utkonkurrerad av en hanne som rymt 2006 och det nybildade paret häckade på 
hägntaket men kläckte inte. Där häckade också samma fyra par som i fjor. De fick 
tillsammans 9 ungar varav 5 dog, en efter ringmärkning. På stolparna vid gården och 
i kärret häckade samma par som i fjor, det ena avbröt under häckning, det andra fick 
1 flygg unge. För första gången var två jakttorn på Karups gård bebodda av storkar. 
Det ena paret var samma som i fjor, det andra nybildat av två storkar som tidigare 
häckat i Hemmestorp. Inget av dem fick ungar.  
Näsbyholm. Ett par bestående av en 17-årig hanne och en 3-årig hona, som båda 
rymt 2006, vistades under häckningstid i ett av stolpbona intill det tomma hägnet, 
men kläckte inga ungar. Ovisst om det fanns ägg i boet, där hannen var flitigast att 
ligga. Han ägnade sig för en del år sedan åt att hacka på bilar i Flyinge och fångades 
in då för att stanna i hägn… 
Skånes Djurpark. Under häckningstid fanns 9 storkar och en del andra fåglar i 
voljären. Fyra par med 3-åriga honor började häcka. Ägg från dessa flyttades till fria 
algeriska par med resultat att inga ungar kläcktes varken i djurparken eller i de tre 
fria bona. Paret som i fjor häckade på voljärtoppen, där det inte längre är möjligt att 
bygga, slog sig ner på taket av det lilla huset intill voljären. De kläckte 4 ungar, varav 
3 blev flygga, men en flög in i voljärens nät och skadades livsfarligt. Ett nybildat  par, 
där båda rymde 2006, häckade på Skånegårdens tak men kläckte inte.  
Skånes Viby. Ett nytt par släpptes ut under våren och byggde på hägntaket, men 
kläckte inte. Tidigt blev hannen i paret så van vid matning i det fria att han sprang i 



hägnskötarens hälar  och t o m efter hans bil när det var matdags. På potatisladan 
och ovanför gårdsbutiken häckade samma par som i fjor och fick 3 resp 1 flygga 
ungar. 
I hägnet fanns fyra storkar under häckningstid. Ett par häckade och fick 2 flygga 
ungar. 
Härnestad. Under våren stod en hanne som släppts ut i Näsbyholm 2006 och en hona 
som rymt samma år tillsammans i skorstensboet på Sjögård. Boet byggdes på, men 
de häckade aldrig. 
Tomarp (Kungsgården). Det par som tidigare häckat uppe på borgens höga tak hade 
lockats ner till ett lågt stolpbo med bättre utsikt över kökstrappan. Ur polska ägg 
kläcktes 4 ungar, som välnärda samlades in till hägnet i Hemmestorp i stället för att 
få chans att flytta. Att projektstorkarna ska flytta under hösten beror på att de inte 
kan försörja sig på naturlig väg i Skåne under vintern. Om föräldrarna och ungarna 
matas under häckningstiden stannar de kvar på platsen och därmed saboteras 
projektets målsättning att ”Skåne ska återfå ett naturligt häckande och flyttande 
storkbestånd!” 
Östra Tvet. Ett nytt par släpptes ut under våren och häckade på hägntaket, men de 2 
ungarna försvann efter störningar från en ensam hanne i boet intill. Denne, som rymt 
2006, störde också flera av de andra paren på och runt gården. Den hona han bildat 
par med (rymt 2006) flyttade till hannen på ladan i norr, sedan hans hona flyttat till 
en hanne i ett trädbo bredvid hägnet. Upprinnelsen till dessa partnerbyten var att 
honan, som hannen i trädboet häckat med flera år, skadat benet och fångats in till 
hägnet. Den hanne som på detta vis blev utan hona försökte med stor energi 
tillskansa sig ett bebott bo med hona genom att försöka ”slå ut” hannen. Det lyckades 
inte, men att tre av de gamla paren misslyckades helt med häckningen berodde 
troligen på hans framfart. Hannen som hade sin skadade hona i hägnet fick 2 flygga 
ungar med nya honan liksom hannen på ladan i norr med sin nya partner. Ett  
algeriskt par som bildades i fjor och nu häckade på hägntaket avbröt häckningen i 
samband med att deras ägg byttes ut mot polska. 
Den vilde hanne som sedan våren 2004 vistas året runt i Ö Tvet, kläckte 3 ungar 
varav 1 blev flygg. Hannen i boet på västra  längan blev ihjälkörd på väg 11 vid 
Veberöd i slutet av ruvningstiden. Hannen som blivit utan hona såg sin chans och 
slängde ut de polska äggen, men honan visade inget intresse att bilda nytt par. En ny 
omärkt stork (hona) vistades  under en del av häckningstiden i ett bo på östra 
gårdslängan och blev även hon handgripligt uppvaktad av den desperate hannen, 
även då förgäves.  
I hägnet fanns under häckningstid 9 storkar. Två par ruvade ägg som inte kläcktes. 
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