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Trane	  (Grus	  grus)	  
Traner	  (Gruidae)	  
	  
Kendetegn	  
Tranen	  er	  en	  meget	  stor	  fugl	  med	  en	  længde	  på	  100-‐120	  cm	  og	  et	  vingefang	  på	  180-‐220	  cm.	  I	  flugten	  
holder	  den	  halsen	  strakt	  og	  de	  lange	  tynde	  ben	  tydeligt	  bagud.	  Fjerdragten	  er	  grålig.	  Halsen	  har	  en	  sort	  
forhals/strube	  og	  hvid	  baghals	  der	  når	  op	  bag	  øjnene.	  Bagissen	  har	  en	  rød	  plet,	  ligesom	  ved	  næbbasis	  
og	  strube.	  Den	  røde	  nakkeplet	  er	  allermest	  markant,	  når	  tranen	  er	  ophidset,	  truende	  eller	  i	  
parringsspil.	  Næbbet	  er	  lige	  og	  dolkformet.	  De	  inderste	  armsvingfjer	  er	  forlængede	  og	  danner	  en	  
strudseagtig	  hale.	  I	  flugten	  er	  vingerne	  brede	  med	  tydelige	  sorte	  fingre.	  Svingfjerene	  er	  sorte,	  mens	  
resten	  af	  vingen	  er	  grålig.	  Flyver	  med	  langsomme	  vingeslag.	  Trækker	  i	  relativ	  stor	  højde	  flokvis,	  ofte	  i	  V-‐
formation	  eller	  skrå	  linjer.	  
Ungfuglene	  ligner	  de	  gamle,	  men	  mangler	  hovedtegningerne.	  
Trækkende	  fugle	  trompeterer	  ind	  imellem	  –	  med	  et	  ”krrut”	  eller	  ”	  krrut-‐kråå”,	  der	  minder	  lidt	  om	  
sangsvanens	  flugtstemme,	  men	  kan	  kendes	  på	  nogle	  meget	  markante,	  rullende	  r-‐lyde.	  Lignende	  kald	  
anvendes	  på	  ynglepladsen,	  tit	  i	  duet.	  Tranens	  trompeteren	  er	  meget	  kraftig	  og	  kan	  under	  gode	  forhold	  
høres	  op	  til	  5	  km	  væk.	  
	  
Forveksling	  
Tranen	  kan	  i	  flugten	  forveksles	  med	  andre	  store	  fugle	  som	  storke	  og	  fiskehejre.	  Sort	  og	  hvid	  stork	  har	  
kortere	  hals,	  kortere	  ben	  og	  et	  større	  hoved.	  Fiskehejren	  flyver	  langsomt	  med	  et	  knæk	  på	  halsen	  og	  
med	  kuplede	  vinger	  uden	  synlige	  fingre.	  
	  
Føde	  og	  levevis	  
Tranen	  lever	  mest	  af	  planteføde	  i	  form	  af	  rødder,	  skud,	  græs,	  korn	  og	  kartofler,	  men	  tager	  også	  mindre	  
dyr	  og	  insekter.	  
Tranen	  ankommer	  til	  ynglepladserne	  i	  Thy	  allerede	  marts/april.	  I	  milde	  vintre	  kan	  man	  opleve	  enkelte	  
traner	  også	  i	  vintermånederne.	  Især	  i	  april	  kan	  man	  på	  stille	  aftener	  og	  morgener	  høre	  de	  etablerede	  
par	  trompetere	  ivrigt,	  og	  hvis	  man	  er	  heldig	  se	  deres	  karakteristisk	  parringsspil	  kaldet	  tranedansen,	  
hvor	  fuglene	  paradere	  med	  hurtige,	  stive	  skridt.	  Indimellem	  bukker	  de	  sig	  sirligt	  mod	  hinanden	  og	  
springer	  op	  –	  eller	  til	  siden	  –	  med	  udbredte	  vinger.	  Af	  og	  til	  hiver	  de	  græstotter	  op.	  Tranedansen	  
opfattes	  som	  parringsspil,	  men	  den	  har	  nok	  også	  en	  mere	  generel	  social	  betydning,	  idet	  de	  gamle	  
fugle,	  i	  deres	  livsvarige	  parforhold,	  også	  danser.	  
Tranerne	  yngler	  første	  gang	  i	  an	  alder	  af	  4-‐6	  år.	  Reden	  anlægges	  på	  et	  utilgængeligt	  sted,	  ofte	  omgivet	  
af	  vand	  eller	  sump.	  Æggene	  lægges	  med	  et	  par	  døgns	  mellemrum,	  oftest	  i	  april.	  Kuldstørrelsen	  er	  ét	  	  til	  
tre	  æg,	  men	  to	  er	  så	  langt	  det	  almindeligste.	  Det	  meste	  af	  rugningen	  foretages	  af	  hunnen,	  mens	  
hannens	  hovedopgave	  er	  at	  holde	  vagt	  for	  ræve	  og	  andre	  rovdyr.	  Æggene	  ruges	  i	  mellem	  29	  og	  31	  
dage,	  og	  da	  der	  ruges	  fra	  det	  første	  æg	  er	  lagt,	  klækkes	  de	  også	  med	  et	  par	  døgns	  mellemrum,	  i	  den	  
rækkefølge	  de	  er	  lagt.	  Traneungerne	  er	  fra	  begyndelsen	  rødlige,	  ja	  nærmest	  pink-‐farvede.	  Efter	  et	  par	  
døgn	  i	  reden	  følger	  tranekyllingerne	  forældrene	  rundt	  i	  terrænet	  og	  herefter	  bruger	  de	  kun	  reden	  som	  
overnatningsplads.	  Nu	  er	  de	  det	  man	  kalder	  ”redeflyende	  unger”.	  	  
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Som	  nævnt	  er	  tranen	  en	  stor	  fugl,	  der	  med	  dens	  lyse,	  blågrå	  farve	  er	  forholdsvis	  let	  at	  få	  øje	  på	  i	  det	  
åbne	  klitterræn,	  når	  den	  bevæger	  sig	  rundt	  efter	  føde	  langs	  søer	  og	  kær.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  
fantastisk	  at	  se,	  hvor	  ”usynlige”	  et	  tranepar	  kan	  være	  i	  yngletiden,	  også	  når	  det	  går	  rundt	  med	  
nyudrugede	  unger.	  Så	  snart	  de	  fornemmer	  mennesker	  i	  området,	  er	  de	  som	  sunket	  i	  jorden.	  
Tranekyllinger	  er	  effektive	  svømmere.	  De	  flyder	  ovenpå	  som	  en	  prop	  og	  kommer	  hurtigt	  frem	  gennem	  
vandet.	  Det	  har	  de	  gavn	  af,	  når	  de	  følger	  forældreparret	  rundt	  i	  det	  våde	  terræn.	  De	  voksne	  traner	  
fodre	  ungerne	  med	  proteinrig	  animalsk	  kost.	  Småfisk,	  padder,	  insekter	  og	  andre	  smådyr	  af	  passende	  
størrelse	  samt	  i	  mindre	  grad	  forskelligt	  plantemateriale.	  En	  nyklækket	  tranekylling	  vejer	  mellem	  120	  og	  
150	  gram	  og	  den	  skal	  i	  løbet	  af	  ca.	  10	  uger	  op	  på	  omkring	  4	  kilo.	  Ungerne	  er	  flyvefærdige,	  når	  de	  er	  65-‐
70	  dage	  gamle.	  
Mange	  yngre	  traner	  opholder	  sig	  på	  ynglepladserne	  uden	  at	  yngle.	  De	  skal	  først	  være	  kønsmodne.	  
Om	  efteråret	  trækker	  de	  Thy´ske	  traner	  mod	  syd.	  Der	  findes	  en	  østlig	  og	  vestlig	  trækrute	  gennem	  
Europa.	  De	  danske,	  svenske,	  norske	  og	  tyske	  traner	  anvender	  den	  vestlige	  rute	  og	  overvintre	  i	  f.eks.	  
Extremadura	  og	  Andalusien,	  hvor	  der	  findes	  rigelig	  føde	  i	  det	  traditionelle	  og	  ekstensivt	  udnyttede	  
landbrugslandskab.	  Her	  er	  føden	  i	  høj	  grad	  agern,	  bl.a.	  fra	  korkeg.	  Marokko	  er	  det	  længste	  tranerne	  
flyver	  for	  at	  komme	  i	  vinterkvarter.	  

	  

	  

 
 

 
 

 
Tranedans	  (INN)	   Traner	  over	  Hanstholm	  Vildtreservat	  (Biopix)	  

	  
Nationalpark	  Thy	  
Tranen	  er	  ødemarkens	  fugl	  i	  Nordeuropa.	  I	  dag	  begrænses	  tranes	  udbredelse	  formentlig	  til	  lande	  og	  
områder	  med	  tilstrækkelig	  ro.	  De	  er	  følsomme	  over	  for	  menneskelig	  færden.	  Oplever	  de	  for	  mange	  
forstyrrelser,	  trækker	  de	  væk	  og	  forsøger	  at	  finde	  et	  andet	  sted	  til	  at	  slå	  sig	  ned.	  Flugtafstanden	  er	  stor.	  
Kommer	  man	  meget	  tættere	  på	  end	  1000	  m	  i	  yngleområdet,	  så	  flygter	  de.	  
	  
Nationalpark	  Thy	  er	  et	  af	  de	  steder	  i	  Danmark,	  hvor	  tranerne	  har	  bedst	  mulighed	  for	  at	  etablere	  sig	  og	  
udvikle	  bestanden	  i	  fred	  og	  ro.	  	  
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Indtil	  tidligt	  i	  1800-‐tallet	  har	  tranen	  formentlig	  ynglet	  på	  mange	  jyske	  hede-‐	  og	  mosearealer,	  hvilket	  
mange	  stednavne	  vidner	  om.	  Herefter	  gik	  det	  ned	  ad	  bakke	  og	  op	  til	  1950	  ynglede	  der	  stort	  set	  ikke	  
traner	  i	  Danmark.	  
I	  nyere	  tid	  optrådte	  tranen	  første	  gang	  som	  ynglefugl	  i	  Hanstholm	  Vildtreservat	  i	  1950-‐erne	  og	  helt	  
frem	  til	  først	  i	  1990-‐erne	  ynglede	  der	  kun	  et	  enkelt	  par	  her.	  Først	  fra	  1997	  begyndte	  tranerne	  også	  at	  
yngle	  på	  hederne	  uden	  for	  Hanstholm	  Vildtreservat.	  Antallet	  af	  ynglefugle	  i	  Thy	  er	  stigende	  og	  
omfattede	  i	  2003	  ca.	  15	  par,	  hvoraf	  de	  11	  par	  fandtes	  i	  det	  åbne	  klitlandskab.	  I	  dag	  skønnes	  det,	  at	  der	  
er	  25-‐30	  par	  i	  Thy.	  	  
	  
Har	  man	  på	  én	  gang	  hørt	  kronhjortens	  brøl	  og	  tranens	  trompeteren	  ud	  over	  ødemarken,	  så	  har	  man	  
for	  alvor	  oplevet	  og	  fornemmet	  sjælen	  i	  Nationalpark	  Thy.	  Det	  er	  med	  god	  grund,	  at	  tranerne	  indgår	  i	  
nationalparkens	  logo.	  

	  
Jan	   Feb	   Mar	   Apr	   Maj	   Jun	   Jul	   Aug	   Sep	   Okt	   Nov	   Dec	  

	  	  	  	  
Gode	  steder	  at	  iagttage	  traner	  forår,	  sommer	  og	  efterår.	  Husk	  en	  god	  kikkert:	  
Fugletårnet	  i	  Tved	  Klitplantage.	  P-‐plads	  for	  enden	  af	  Sårupvej.	  (GPS	  	  57.069021,	  8.625425)	  
Fugletårnet	  ved	  Ålvand	  –	  Tvorup	  Klitplantage.	  P-‐plads	  ved	  Kystvejen.	  (GPS	  56.955480,	  8.422267)	  
Vangså	  Hede.	  P-‐plads	  ved	  Trapsandevej.	  (GPS	  	  56.994443,	  8.483134)	  
	  
Tranen	  og	  mennesket	  
Kulturhistorisk	  er	  tranen	  kendt	  fra	  vejrvarsler,	  kalenderregler,	  folkeviser,	  eventyr,	  ordsprog,	  talemåder,	  
prosa	  og	  poesi.	  Her	  er	  nogle	  få	  eksempler.	  
	  
Apropos	  ulven	  fra	  Thy.	  
”En	  ulv	  åd	  et	  lam,	  fik	  en	  knogle	  forkert	  i	  halsen	  og	  lovede	  en	  belønning	  til	  den,	  som	  frelste	  dens	  liv.	  Det	  
gjorde	  tranen	  med	  sit	  lange	  næb	  ,	  men	  i	  stedet	  for	  belønningen	  greb	  ulven	  den	  om	  halsen	  	  og	  lærte	  
den	  at	  danse;	  som	  minde	  om	  denne	  uret	  danser	  tranerne	  endnu”.	  
	  
C.	  Hostrups	  komedie	  ”En	  Spurv	  i	  Tranedans”	  havde	  i	  1849	  premiere	  på	  Det	  kgl.	  Teater.	  	  
At	  være	  en	  spurv	  i	  tranedans	  –	  ikke	  være	  så	  fornem	  som	  de	  andre	  eller	  deltage	  i	  noget,	  man	  ikke	  er	  
egnet	  til.	  
	  
Niels	  Kjærbøllings	  og	  datidens	  natursyn	  kom	  til	  udtryk	  i	  bogværket	  ”Danmark	  Fugle”.	  For	  datidens	  
ornitologer	  var	  jagten	  og	  den	  kulinariske	  oplevelse	  lige	  så	  vigtig	  som	  beskrivelsen	  af	  fuglen	  og	  dens	  
levevis.	  Kjærbøllings	  Danmarks	  Fugle	  blev	  udgivet	  i	  perioden	  1847	  til	  1856.	  Bogværket	  bestod	  af	  et	  
tekstbind	  og	  flere	  tavlebind	  med	  i	  alt	  104	  farvetavler.	  Det	  er	  især	  farvetavlerne,	  der	  i	  dag	  er	  kendt,	  som	  
et	  hovedværk	  i	  Dansk	  ornitologisk	  litteratur.	  
Om	  tranen:	  ”Med	  Skydehest	  eller	  kjørende	  imod	  Vinden	  kommer	  man	  den	  bedst	  på	  skud.	  I	  Tydskland	  
fanges	  den	  ligesom	  Kragerne	  med	  Kræmmerhuse,	  der	  indeholder	  nogle	  Ærter	  og	  paa	  Inderkanten	  ere	  
bestrøgne	  med	  Fuglelim.	  Faar	  Tranen	  et	  saadant	  over	  Hovedet,	  kan	  den	  ikke	  see;	  det	  falder	  den	  ikke	  
ind	  at	  flyve,	  og	  den	  fanges	  da	  levende	  med	  Hænderne.	  Kjødet	  er	  grovt	  og	  seigt,	  men	  den	  derpå	  kogte	  
Suppe	  anbefales	  som	  meget	  styrkende.”	  
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N.	  Kjærbølling	  –	  Danmarks	  Fugle	  

	  
	  

NATIONALPARKEN 

Går	  stille	  
gennem	  det	  landskab	  
som	  århundreder	  formede	  
går	  seende	  
går	  lyttende	  
medbringende	  den	  lugtesans	  
som	  her	  
er	  sat	  i	  frihed.	  
Og	  en	  trane	  
letter	  et	  sted	  bagude	  
og	  en	  svartbag	  jamrer	  
gennem	  flere	  horisonter	  
og	  så	  mærker	  jeg	  på	  kinden	  den	  blæst	  
som	  her	  
var	  skaberen	  
og	  skaberen	  kryber	  ind	  i	  mit	  øre	  
hvisker:	  
Jeg	  kræver	  kun	  ydmyghed.	  

3. vers af Knud Sørensens digt ved indvielsen af Nationalpark Thy - 22. august 2008 


