
Några fakta om tranan. 
 

 

En trana med upplyftad fot och en gräshoppa i näbben ingår i släkten Grills vapen, dels i 

skölden och dels som hjälmprydnad. Några andra släkter har också en trana i sitt vapen, 

exempelvis Tranefelt och von Hofsten (där tranan har en sten i den upplyfta foten). 

 

Den euroasiatiska tranan (Grus grus) häckar under somrarna framför allt i Sverige, Finland 

och Ryssland, men tillbringar vinterhalvåret i Spanien, Nordafrika och längs den afrikanska 

kusten utmed Röda havet. Tranorna som häckar i Sverige drar sig oftast ner mot Gallocanta-

området i norra Spanien och vidare till Extremadura-regionen i södra delen av landet. 

 

Under sina flyttningar rastar tranorna på uppvägen ofta vid Hornborgasjön i Västergötland 

och kan bäst studeras vid Lilla Bjurum mellan Skara och Falköping. Det största antalet tranor 

kommer i allmänhet första veckan i april. Man räknar dem vanligen på kvällen, när de är på 

väg till sina sovplatser en bit ut i sjön. De senaste fem åren har det maximala antalet rastande 

tranor varierat mellan 12 400 den 4 april 2007 och 18 500 den 1 april 2009. Numera flyger 

många tranor via Hornborgasjön även vid höstflyttningen.
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Tranor på en majsåker vid Sturup i Skåne, foto MP 11-03-22 
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Storlek, häckning och läten. 

 

Tranornas längd varierar mellan 90 och 150 centimeter och dess vikt mellan 2 och 8 kilo. 

Benen är långa, som på alla vadarfåglar, och de flyger alltid med sträckt hals. Färgen är 

vanligen grå eller gråbrun med svarta ben och svarta partier på huvud, hals och vingspetsar. 

Huvudet kröns av fjäderlösa röda partier, som under parningstiden hastigt kan fyllas med 

blod, svälla upp och nästan växa samman i syfte att imponera på andra tranor. Tranans näbb 

är rak och har genomgående näshål. Näbben är kortare än hos både stork och häger.
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Herr och fru trana håller ihop i livslångt äktenskap. Det enkla boet byggs på marken, gärna 

omgivet av vatten. I allmänhet lägger tranparet två ägg, mera sällan ett eller tre. Båda 

föräldrarna ruvar och tar hand om ungarna under uppväxttiden. Ungarna är flygfärdiga efter 

ungefär tio veckor. Då lämnar familjen boplatsen och söker sin föda i ett större näringsrevir.
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Tranans kraftiga läte kan höras på flera kilometers avstånd. Det förstärks genom att 

luftstrupen löper i en dubbel slinga inuti bröstbenet, som dessutom är försett med särskilda 

resonansanordningar. Likheten med en orkestertrumpet är därför slående. Tranan har flera 

olika läten, som alla har sitt speciella syfte. Mest utpräglat är det ömsesidiga ropet, som 

tranparet använder för att markera sitt revir eller som triumfrop när de har drivit inkräktare på 

flykten, ibland också när de avlöser varandra vid ruvningen. Det finns även särskilda 

parningsläten samt oros- eller varningsrop, förutom ungarnas och ungfåglarnas läten.
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I fångenskap har tranor nått en ålder på allt från 40 och upp till 60 år. I naturen bör den 

genomsnittliga åldern vara betydligt lägre. På senare år har ett antal tranor ringmärkts, men 

man saknar ännu tillräckligt underlag för att göra en säker bedömning. För att en arts numerär 

ska kunna upprätthållas, måste varje par skaffa sig minst två ersättare. För tranor som har ett 

häckningsresultat på ungefär en överlevande unge vartannat år, kan man beräkna den 

genomsnittliga levnadsåldern till 13-15 år, under förutsättning att tranan häckar först vid fem 

års ålder och att hälften av de flygfärdiga ungarna omkommer innan de blir könsmogna.
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De fullvuxna tranorna klarar i regel av att mota bort rävar eller andra mindre rovdjur från 

boet, men kanske inte om fågelfamiljen inte har hittat en tillräckligt väl skyddad 

övernattningsplats. För små ungar kan även duvhöken vara ett hot.
6
 

 

Tranornas basföda är vegetarisk. När våtmarkerna kring Hornborgasjön dikades ut på 1950-

talet, avtog rastuppehållen i Västergötland. Sedan sjön återskapats på 1970-talet rastar åter 

tusentals tranor på stubbåkrarna och letar efter spillsäd, främst av korn, majs och även vete. 

Vid Hornborgsjön matas de också med potatis som under vinterns frostdagar fått ökad 

sockerhalt och därmed ett högre energiinnehåll. Vid lämpligt tillfälle snappar tranan gärna åt 

sig en liten sork eller groda, kanske också en eller annan fisk eller fågelunge. Tranans ungar 

matas ofta med insekter, exempelvis sländor (och möjligen även gräshoppor).
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Spel och dans. 

 

Paradflykten utmärks av ett stolt, lite ryckigt flygsätt, med korta, snabba vingslag. Mellan 

vingslagen vilar fåglarna ett ögonblick med glidflykt. Paret flyger oftast tillsammans, men 

ibland bara hanen ensam 

 

Den vanligaste spelställningen kallas paradmarsch. Fågeln sträcker plötsligt upp halsen, med 

näbben uppåt. Samtidigt gär den framåt med långsamma, värdiga steg. Vingarna sänks något 

och ofta hörs ett skrockande läte. Marschen avslutas ofta med att vingarna lyfts ut från 

kroppen. 

 

Själva trandansen utförs ibland av den ena eller båda makarna i ett par, men vanligen i mindre 

grupper av ungfåglar eller vårrastande tranflockar. Den innehåller många improvisationer, 

men börjar ofta med en serie bugande rörelser, där fågeln höjer och sänker framkroppen på 

stället eller under gång. Detta kombineras med att fågeln snurrar runt och gör luftsprång med 

utbredda vingar. Dansen är normalt mycket kort, bara några sekunder eller i bästa fall upp till 

någon minut.
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På www.youtube.com finns flera intressanta filmsnuttar med dansande tranor. Googla 

exempelvis på ”Trandans vid Hornborgasjön”. 

 

 

Flyttning. 

 

Efter en lång period av födointag och upplagring av näring i vävnaderna strävar tranan efter 

att göra flyttningen i långa etapper till nästa gynnsamma rastplats. Normalt gör tranorna 3-6  

stopp på vägen ner mot Spanien, men det finns exempel på att tranor flugit från Mecklenburg-

området i norra Tyskland till Gallocanta-sjön (ca 170 mil) i Spanien i en enda förflyttning på 

drygt ett dygn. Flyghastigheten med drivande vingslag är omkring 50-60 km/tim.
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