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STORKE I NORDSJÆLLAND 1932
AF

HANS PEDERSEN

Foruden de i D. 0. F. T., XXVI, 1932, p. 1-16 nævnte
52 Storkereder, har jeg i 1932, dels ved andres Velvillie, dels
ved egen Hjælp, faaet Antallet forøget med 11 Reder, hvoraf
dog kun de 4, som her skal nævnes først, har været beboet
i de senere Aar.
59. Egholm, Sø sum. I 1924 kom 2 Storke henimod Høst,
men de fik ingen Yngel. I 1925 kom de tidligere paa Aaret, men
fik heller ingen Yngel. I 1926 havde de 4 Unger. I 1927 kom
en fremmed Stork og vilde bemægtige sig Reden, efter at de
havde lagt 5 Æg. De sloges i 5 Dage, hvorved alle 5 Æg blev
kastet ned. Derpaa forsvandt den ene af Ynglestorkene og
kom ikke mere. I 1928 og 29 kom kun 1 Stork om Foraaret,
men henimod Sommerens Slutning 1929 kom en Mage og opholdt sig der sammen med den først ankomne. I 1930, 31 og
32 kom de begge til ordinær Tid og havde hvert Aar 3 Unger.
60. Kongstedgaard, Oppesundby. Reden har været
paa Gaarden i ca. 30 Aar, med Yngel hvert Aar, paa nær 1931
og 32. For 10 Aar siden, da der var 5 Unger, kom en fremmed
Stork og kastede Hunnen og alle 5 Unger ud af Reden. Parret
ynglede da for anden Gang og fik 2 Unger. Om Vinteren
1931-32 blæste Reden ned, men et nyt Hjul blev lagt op.
I 1931 var der kun 1 Stork, som holdt andre Liebhavere borte,
saa der, som nævnt, ikke kom Yngel. Reden er en Gang tidligere blæst ned, og Gaardens Beboere lagde den da ud paa
Marken, men da Storkene kom, blev det hele lagt paa Plads
af dem i Løbet af et Par Timer. I 1921 kom en ny Han, som
havde en Ring paa Foden. Reden er i Udkanten af Haven,
i en overskaaren Elm ca. 10 m til Vejrs.
Det kan yderligere anføres, at en anden Stork i flere Nætter
havde Nattelogi i en Halmstak og undertiden lagde nogle
Pinde paa Taget, dog uden at fuldføre nogen Rede.
61. Storkedal, Lynge. I Juni 1931 kom et Par Storke
paa Taget, de byggede lidt Rede, men fik ingen Yngel. I 1932
kom Hannen ca. 10. April, og Hunnen 4 Dage senere. De fuld-
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førte straks Reden og fik 3 Unger. Et Par Storke har tidligere
ynglet paa Stendyssegaard (se Rede Nr. 25)1, hvor den ene
blev dræbt 1928. Den anden kom 1929 sammen med 2 andre,
som vilde bemægtige sig Reden, men de blev fordrevne og har
siden holdt til der paa Egnen. Det er temmelig sikkert disse
2 Storke, der har slaaet sig ned paa Storkedal, som ligger tæt
ved Byen. Dette maa saaledes være et nyt Ynglepar.
62. Hegnshalt, Fredensborg. I Løbet af Sommeren
1930 kom 2 Storke paa Gaarden; de byggede lidt Rede, men
fik ingen Yngel. I 1931 kom kun den ene; den rettede lidt
ved Reden og opholdt sig paa Gaarden et Par Maaneders Tid,
hvorpaa den forsvandt. I 1932 kom de begge sidst i April
med et Par Dages Mellemrum; de tog straks fat paa Redens
Udbedring og fik 3 Unger, hvoraf den ene blev kastet ned.
Reden er beliggende paa en Skorsten midt paa Hovedbygningen. Efter alt at dømme er dette ligeledes et nyt Ynglepar.
Af de andre 7 Reder er de 3 gamle, nemlig: Have 1se
Mølle; Askelund, Paarup og Lynggaard, Ølstykke. De
4: Friheden, Høsterkøb; Græsted Kirke; Sofieborg,
Ullerød og Lynge Præstegaard er Steder, hvor der af og
til kommer Storke paa Taget, og Beboerne har lagt Redemateriale op, men der har aldrig været Yngel.
Af de i 1931 og 32 opnoterede Reder var der
i 1931 Yngel i 26 med 80 Unger (3,08 pr. Rede)
i 1932
i 31 - 107
(3,45
).
I Ungeantallet er kun medregnet dem, som kom paa
Vingerne.
Ringmærkede Storke ses saa godt som aldrig, den eneste,
jeg har faaet opspurgt, er fra 1921. Da det ser ud til, at Storkebestanden er i Tiltagende, og man ser, hvorledes de undertiden, trods alt, ikke lader sig fordrive fra den en Gang valgte
Yngleplads, medens de i andre Tilfælde forlader Stedet ved
den allerringeste Uro, var det jo heldigt, om enhver Forstyrrelse, og dertil hører unægtelig Ringmærkning, kunde undgaas. - Føden skal de nok selv skaffe sig, Freden maa Menneskene unde dem.
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