
 

 

Faktaark 

STORSPOVEN 
 
Storspoven er også kendt som den store 
regnspove. Storspoven er en trækfugl, men 
uden for yngletiden kan den ses næsten hele 
året i Vadehavet. De står ved højvande i store 
flokke og ved lavvande spreder de sig ud over 
vaden. De kan også stå inde i marsken på enge 
eller dyrkede arealer. Tidligere så man ikke så 
mange storspover i det danske Vadehav om 
efteråret pga. jagt. De fløj i stedet syd for den 
danske grænse. 
 
 
UDSEENDE 
Storspoven er med sine 55 cm på størrelse med en krage 
og den største vadefugl i Danmark. Den er overvejende 
gråbrun spættet med et langt nedadbuet næb og lange 
grågrønlige ben.  
 
ALDER  
En storspove lever i gennemsnit 10 år, Den ældste 
storspove man har kendskab til var dog 31 år. 
 
ÆG/UNGER  
De lægger 3-4 æg, og som andre vadefugle kan ungerne 
gå rundt og finde føde næsten med det samme. Når 
storspoven har unger, lever de mere skjult. 

 
FØDE  
Mens storspoven opholder sig i Vadehavet, lever den bl.a. 
af sandorme, børsteorme og tager desuden muslinger og 
snegle. Krabber indgår også i føden. Især om sommeren 
ses storspoverne i klitterne, hvor de æder bær. I yngle-
tiden æder de mange regnorme og insekter, som den kan 
finde under bl.a. kokasser. 
 
LEVESTED  
Storspoven yngler ganske fåtalligt i Danmark især i klitter, 
hedemoser og hedeområder. I træktiderne og om vinteren 
samles de i Vadehavet, hvor de finder føde. Ved højvande 
står de i store flokke på højvandsrastepladser.  

 
FJENDER   
Da der var jagt på storspoven, var mennesket dens værste 
fjende. Nu er det vandrefalken og i yngletiden ræven. 

Ekstra information  
Det er hannen, som passer 

ungerne, da hunnen trækker 
væk få dage efter, at ungerne 

er kommet ud af ægget.  
 

 Man har set, at storspoven, 
inden den spiser en krabbe, 
bider kløerne og benene af.  

 
Ved at fløjte som dem, kan 

man lokke især de unge 
storspover tættere på. 


