ETT PROJEKT SOM HÅLLER PÅ ATT LYCKAS: Storken
Finns det någon fågel som är sägenomspunnen så är det storken i Sverige. Nu är den på väg tillbaka
genom ett avelsprogram, där Nordens Ark är med på ett hörn. Storken minskade drastiskt under
1940-talet och den sista häckningen var 1954 i Skåne. Det året var sista gången man kunde höra det
mysiga näbbklappret i Sverige. Det var en kombination av utdikningar och många nya insektsgifter
som till slut fick storken att försvinna.
Ett intensivt uppfödningsprogram startade för 20 år sedan. Många biologer och ornitologer var
kritiska och sa bland annat att ungarna inte kan orientera sig söderut på hösten och tillbaka på våren.
Häckningarna gick dock bra, men ungarna flög runt hit och dit och bara 1/3 flög söderut.
Avelsprogrammet var i kris, men då testade man att sätta ihop alla ungar i en inhägnad några dagar
och si då flög allihop tillsammans och dessutom rakt söderut! Avelsprogrammet var räddat. (Alla
avelsprogram för fåglar i Sverige har haft till synes oöverstigliga problem, men de flesta har ändå
kunnat lösas.) Flera par storkar häckar nu fritt i Skåne och många av dessa vilda storkar fick ungar.
Troligen behövs avelsverksamheten fortgå några år, men det fantastiska att storken är tillbaka är
något att verkligen glädjas åt.
I år har tills idag, 27 mars, sammanlagt 30 storkar setts redan och den nordligaste i Åsa i Halland.
Kanske påbörjas en häckning där. Tack alla som lagt ner många timmars arbete på att vi ska få
storken tillbaka. Väl gjort arbete.
Bilden: På resa i Estland såg jag denna stork 26 mars 2019 i Sangaste. Den plockade grodor och vi såg
den ta en sork eller möjligen en mullvad. Storken äter allt levande och inte för stort: sniglar, ormar,
gräshoppor, möss, fisk och även ungar av ekorrar, katter och fåglar kan faktiskt gå samma väg. När
storkarna anlänt så letar de mat upp till några veckor för att ta igen Afrikaresan och ladda upp inför
häckningen. De tar sedan sitt bo i besittning, nästan alltid samma bo från föregående år. Foto:
Gunnar Selstam, 2019

