
124  Skestork

Skestork Platalea leucorodia
Spoonbill

Danmark huser verdens nordligste skestorke i kolo-
nier ved Limfjorden og Skjern Å. Skestorken 

vendte tilbage som ynglefugl i 1996, efter 27 års fravær, 
og et voksende antal fugle har siden ynglet - i 2004 22 
par (J. Skriver, pers. medd.). Arten er opført på Den 
danske Rødliste (2004) som sårbar. Skestorkens euro-
pæiske udbredelsesområde strækker sig fra Tjekkiet og 
Balkan mod øst, med enkelte kolonier i Sydspanien og 
Holland. De hollandske kolonier havde i 2002 mere 
end 1.400 par (J. Skriver, pers. medd.).

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark blev den første skestork ringmærket i 
1944, og indtil 2002 er det blevet til i alt 16 mærk-
ninger. Alle fuglene er mærket i Han Herred nord 
for Limfjorden. I 1944 blev der mærket fire unger i 
Selbjerg Vejle, og i 1964 og 1965 blev der i Arup Vejle 
mærket henholdsvis syv og fem unger. Den danske 
ringmærkning af skestorke har givet fire genmeldinger. 
Siden 2003 har man farveringmærket unger, og nogle 
af de foreløbige resultater af dette arbejde er beskrevet 
i særskilt afsnit. I Danmark er desuden genfundet fem 
skestorke ringmærket i udlandet. 

Træk og overvintring
De fire genfund af danskmærkede fugle er alle fra 
efterårstrækket i fuglenes første leveår. Fuglene er gen-
fundet i Syd- og Nordvestfrankrig, samt i det sydlige 
Spanien (fig. 1). Store dele af de nordvesteuropæiske 
skestorke menes at overvintre i det tropiske vadehavs-
område Banc d’Arguin i Mauretanien vest for Sahara 
(Overdijk 2004). Placeringen af de danske efterårs-
genmeldinger kunne tyde på, at de danske fugle, i 
lighed med de hollandske (Overdijk 2004), trækker 
langs Atlanterhavskysten til Vestafrika. De unge hol-
landske skestorke bliver i mange tilfælde i Vestafrika 
indtil kønsmodenhed (Overdijk 2004). 

Fig. 1. Samtlige genmeldinger af skestork mærket i Danmark 
(gul, n=4) samt mærkningslokaliteter (grøn, n=5) for fugle 
mærket i udlandet og genmeldt i Danmark. Linjer angiver direkte 
efterårstræk. All recoveries of spoonbill ringed in Denmark (yellow, 
n=4) and ringing sites (green, n=5) of spoonbill ringed abroad and 
recovered in Denmark. Lines indicate direct autumn migration.

Fakta Facts

Mærkninger Birds ringed 16

Genmeldinger Recoveries
Antal genmeldinger No. of recoveries 4
  -heraf uden for Danmark Recovered abroad 4(100 %)
Antal fugle No. of individuals 4
  -heraf mærket som unger Ringed as chicks 4(100 %)
Genmeldingsandel Proportion recovered 25 %
Mærket i udlandet and genmeldt i Danmark 5
Ringed abroad and recovered in Denmark

Ekstremer Extremes
Højeste alder Oldest bird 122 dage
Længste afstand Longest dist.  Spanien Spain  2.458 km
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Flere hollandskmærkede unger er aflæst i Danmark, 
og det er sandsynligt at den nuværende danske 
bestand stammer herfra. I fuglenes første sensommer 
spredes flere mod nord, og der er i Jylland aflæst hol-
landske ungfugle i august og september. En af disse 
fugle drog efter den jyske visit til Marokko, hvor den 
blev aflæst i oktober, og herfra videre til Banc d’Ar-
guin i Mauretanien, hvor den blev aflæst i januar. 
Aflæsningerne af de hollandske skestorke giver i 
det hele taget indtryk af, at fuglene kommer meget 
omkring, og en skestork er i løbet af fire år blevet 
aflæst adskillige gange i Sverige, Tyskland, Holland, 
Frankrig, Spanien og England. Denne fugl blev to 
vintre i træk aflæst flere gange i det nordlige Spanien, 
hvor den sandsynligvis har overvintret. I skrivende 

Farveringmærkede skestorke

I 2003 startede et farvemærkningsprojekt, der skal 
være med til at følge skestorkens indvandring og 

belyse artens spredning- og trækforhold.
Den 27. juni 2003 blev seks unge skestorke farve-

ringmærket i kolonien i Limfjorden, der talte 11 par. 
Det var første gang i Danmark, at skestorke blev ring-
mærket med farvede ringe. Fra 22. juli til 26. august 
blev de ringmærkede ungfugle jævnligt aflæst på 
Bygholm Vejle i selskab med op imod et halvt hun-
drede artsfæller. I begyndelsen af september 2003 blev 
tre af de farveringmærkede skestorke fra Limfjorden 
aflæst i Hauke-Haien-Koog i Slesvig-Holsten, hhv. 4. 
og 9. september. I slutningen af samme måned, den 
24. september, blev en af ungerne set i Ruidhorn i 
Holland (434 kilometer fra mærkningsstedet).

Af Jan Skriver

Skestorkene tilbringer sandsynligvis nogle år i artens 
overvintringsområde som for eksempel Banc d’Ar-
guin i Mauretanien. Erfaringerne fra ringmærkning 
af cirka 3.000 skestorke i Holland (O. Overdijk pers. 
medd.) fortæller, at der ofte går 3-4 år, før unge ske-
storke vender tilbage til de områder, hvor de blev født 
og ringmærket.

I maj 2004 blev der set en fransk farveringmærket 
skestork i kolonien i Limfjorden, så verdens nordligste 
skestorke-koloni har bevisligt kontakt til andre kolo-
nier i Nordvesteuropa. Den 5. juli 2004 blev tre ske-
storke farveringmærket i Limfjordskolonien, der talte 
16 par. De ringmærkede fugle blev alle set i august på 
Bygholm Vejle, og den 14. september blev en af disse 
ungfugle aflæst ved Klanxbüll i Slesvig-Holsten.

stund blev skestorken sidst aflæst på Skjern Enge i 
slutningen af maj i 2002 (O. Overdijk pers. medd.)

Af skestorkene, som blev ringmærket i Danmark, er 
tre blevet skudt og en fundet død.

English summary
In 1996 the spoonbill bred in Denmark after an absence of 27 
years. In 2004 the population was 27 breeding pairs. The first 
spoonbill was ringed in the 1940s, and in total 16 have been 
ringed. Four birds have been recovered, all in the first autumn 
after ringing, two in France and two in Spain. Five spoonbills 
from the population in the Netherlands have been found in 
Denmark, some in their first autumn (August and September). 
One of the Dutch birds that visited Denmark was later recovered 
in Morocco (October) and Banc d’Arguin (January). 


