Storkprojektets häckningsresultat 2009
Vädret under häckningssäsongen var osedvanligt gynnsamt bortsett från
11-12 juni då 40-60 mm regn föll i södra Skåne. Häckningsresultatet blev
det sämsta på många år, men huvudorsaken till detta var inte regnet i
juni! Minst 65 ungar kläcktes i de fria bona och av dessa dog 32 före
juniregnet, högst 14 som en följd av detta.
Störningar av storkar som försökte överta bebodda bon förekom enbart i
Karup detta år. Det var en hanne från Flyinge, som flög till Karup och
fick fyra par att avbryta häckningen, sedan hans hona på grund av
ohälsa visat sig ointresserad av att häcka. Inget av paren hade dock
kläckt vid den tidpunkten!
Det finns anledning att fundera över om födotillgången är tillräcklig runt
de hägn där det nu häckar uppåt tio par och att ta itu med matningen av
fria storkar under häckningstid. Den ger en falsk bild av storkarnas
naturliga produktionsförmåga i Skåne idag och rimmar illa med
projektets målsättning ”att Skåne ska återfå en naturligt häckande och
flyttande storkpopulation”.
Ett nytt par släpptes ut under våren. Att det inte fanns fler berodde på
att 54 storkar fick rymma från hägnet i Hemmestorp 2006. Sammanlagt
häckade 37 par, däribland en vild hona som vistats i Skåne sedan våren
2007 och nu är ringmärkt.
Hos 10 av de fria paren och 2 hägnpar byttes äggen ut mot ägg från
hägnet i Fulltofta, sammanlagt 39 stycken. Ur dessa ägg blev endast 5
ungar flygga.
Resultatet i och kring de enskilda hägnen
Eskils gård (Storkgården). Samma par som tidigare häckat på taket,
kläckte 2 ungar varav 1 blev flygg.
Fulltofta. I hägnet häckade 14 par, varav 3 på marken. Förstakullarna
innehöll 59 ägg varav 39 flyttades ut. Endast 3 par värpte andrakull,
sammanlagt 7 ägg. Ur de 27 ägg som ruvades ut i hägnet kläcktes 10 och
7 ungar blev flygga. Tio ägg försvann under ruvningstiden. Förutom
storkarna själva misstänks en kråka som flög in och ut ur hägnet.
Flyinge Kungsgård. På Kungsgården häckade 7 par som tillsammans
kläckte 12 ungar, men endast en blev flygg. I tre par som häckade här i
fjor hade ena partnern dött. Inga störningar mellan paren och inte
häckande storkar noterades. I ett av de häckande paren har honan sedan
tre år tillbaka korsande näbbspetsar. Paret kläckte i 3 ungar, men liksom
tidigare år dog de därför att honan inte kan bidra till försörjningen.

Gårdstånga. Ett par som tidigare häckat på Flyinge Kungsgård byggde
bo på en kraftledningsstolpe i Gårdstånga. Eftersom stolpen redan
avvecklats från elnätet var den utmärkt som boplats. Paret kläckte 4
ungar, men ingen blev flygg.
Görslöv. Samma par som tidigare häckade på hägntaket. De kläckte 2
ungar, varav 1 blev flygg. I hägnet fanns inga storkar.
Hemmestorps Mölla. Inte heller i år häckade några fria par här. Det
syskonpar som flyttat till Einars gård började häcka där även i år men
avbröt före kläckning. I hägnet fanns inga häckande par.
Ingelsträde. Paret på skorstenen kläckte 1 unge som blev flygg.
Karups Nygård. Ett nytt par släpptes ut under våren, stannade kvar och
gjorde en misslyckad häckning. Av de 6 par som påbörjade häckning
avbröt 4 efter strider med hanne som försökte överta bo med hona, dock
utan att lyckas! De två andra paren kläckte 3+2 ungar men endast 1 blev
flygg.
I två av de par som häckade 2008 hade ena partnern dött under vintern
och i ett tredje par övergav honan sin hanne och bildade sent par med ny
hanne. I hägnet bildades/häckade 13 par. Fyra par kläckte 6 ungar,
varav 3 blev flygga. Ett par fick 2 ungar som angreps av löss,
försvagades och dog små. Det är första gången i Storkprojektets historia
löss observerats!
Skånes Djurpark. Det par som häckade på lilla huset vid voljären fick 2
flygga ungar medan paret på Skånegården liksom i fjor avbröt
häckningen. Fyra par häckade i hägnet, där samma 9 storkar som i fjor
vistades. Tre av paren kläckte sammanlagt 8 ungar varav 7 blev flygga.
Skånes Viby. Samma par som i fjor häckade på hägntaket och ovanför
gårdsbutiken. De kläckte vardera 2 ungar och fick 1 flygg per par. I boet
på potatisladan vistades de två storkar som i fjor stod i boet i Härnestad
(Sjögården). De häckade inte i år heller, uppenbarligen därför att båda är
hannar. Det par som fanns i hägnet häckade, men kläckte inte.
Upprepade störningar från närgångna besökare ledde till det negativa
resultatet (äggen innehöll döda foster).
Sövdeborgs slott. Ett par, bestående av en hanne utsläppt i Näsbyholm
2006 och en hona som i fjor häckade i Fulltofta och som båda mist sina
partners sedan dess, häckade på en plattform uppsatt på avsågat träd i
parken. De kläckte 2 ungar som båda dog i juniregnet. Hannen i paret
häckade här även 2008, då med en hona som övergav sin hanne i Karups
Nygård. Det paret kläckte också 2 ungar som dog. Slottsherren hade
informerat Storkprojektet om storkparet!

Tomarps Kungsgård. Paret som flyttade ner från borgtaket till ett
stolpbo i fjor kläckte 2 ungar som blev flygga. Eftersom storkarna liksom
tidigare matades under hela häckningstiden samlades ungarna in till
avel. I hägnet fanns inga storkar.
Viderups slott. Samma par som tidigare häckade på en skorsten. De
kläckte 2 ungar, men ingen blev flygg.
Östra Tvet. Tio par började häcka och alla kläckte, sammanlagt 24 ungar.
Inga störningar av andra storkar förekom. Av ungarna blev 5 flygga; 11
dog före juniregnet, 8 i samband med detta. Av de 3 par som häckade i
hägnet fick 2 sina ägg utbytta. Inget av paren kläckte några ägg.
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