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Thanan-
artens hösffiyttning vid Ottenby

Jan Pettersson
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Tänk er en solig septemberformiddag
efter en morgon med bra tillgång på

nattflyttande smååglar i tädgården vid
ågelstationen. De forsta cumulusmol-
nen tomar upp sig över Öland och flast-

landet. Framemot halv elva hörs redan

tranomas rop från skyn och gr,1pp ef.
ter grupp glider ropande ut över havet.

Dessa sena septemberdagar, som kan
vara såvarma och sommarlika ochmed
luften fi.rll av tranrop, åir en upplevelse

fiir både kropp och sjäI.

Hur många tranor flyttar över
öhnd?
Att rtikna flyttande figlar visuellt fiian

en och samma punkt har giveMs sina

begriinsningar, då alla fiiglar inte kan

ses p g a att olika flythingsvägar väljs
i olika typer av viider och vind. Nåir det

gäller tranan åir den betydligt lättare att

riikna iin många andrafäglu, då den är
en stor och dessutom en ljudlig fiigel
under flyttningen. Flockstorleken un-

der flyttning över Ölands södra udde

varierar mellan 4 och 120 fiiglar, men
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flockama åir sällan stöne åin 70. Detta
betyder att riikningen av åglarna inte
vållar några bekymmer, ö flockstorle-
ken inte är störe.

Under åren 1947-1956 stod en sträck-

riiknande ornitolog på udden hela den-
ljusa delen av dygnet, så tiickningen då
iir betydligt bättre iin aren 197l-1991.
De senaste 2l åren har riikningen ge-

nomftrts i samband med att fiigelsta-
tionspersonalen fiingat filglar i trfigår-
den. Då transträcket normalt inte kom-
mer igång ftiniin vid k1 10-l l på fiir-
middagen så täcks det väI, eftersom
fiingsten slutar kl I 1. Under den senaste

tioårsperioden, L982191, är titcblngen
bättre än åren innan och dessutom har
under denna period de flyttande fåglar-

na även åldersbestämts där så varit
m<ijlig. Under de senaste fem åren har

också kursriktningen noterats på fl ock-
ama under de stora stråickdagama.

I figur 1, där ånantalen redovisas, har

en uppdelning i tre perioder gjorts, da

insamlingen av material iir olika, med

noggrannare insamling i den ftirsta och

sista perioden. Antalsfördubblingen
under den senaste tioårsperioden jäm-
{ört med den fiirsta åir troligen reell,
vilket ävenbekräftas av en öhring vid
rastplatsema på Öhnd. Att tranomas
antal har ökat sedan I 970-talet bekräf-
tas också av räkning vid Homborga-
sjön. De råilcringar som genomlorts vid
rast- samt övemattningsplatser på Ö-
land tyder på att det nu for tiden åir åt-

minstone 5 000 tranor, som på hösten

flyttff via Öland. Av dessa skulle allt-
säca75Yo flytta söderut över Ottenby.

ÖUnOst<a rastplatser
Möckelmossen ute på alvaret i höjd
med Stenåsa-Resmo iir den klassiska
tranobservationsplatsen, då de om
kvåillama flyger in ftir övematfrring. På

dagtid ftidosöker flockama på stubbak-

rama, på jakt efter spillsäd och annat,

antingen på östra sidan vid Hulterstad
(se karta) eller i Mörbylangadalen. Vis-
sahöstar ses även stora antal runt Kast-
lösa.

Övemathingen tycks ske uteslutande
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Figur 1. Antalet sfäclonde tmnorvid,Ottenby 1947-gl,
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ute på Stora Alvaret,i eller i ntuhe-
ten av våte onuåden. Detta gör att
det under regrrika höstar sker på
många platser från Möckelrnossen
och söderut. Nästan alla höstax ut-
nyttjas markema $öder om Eketorp
på södra Öland som övemattnings-
plats och på dagama ses d€sse ffa.
nor ruot Össby på östra sidan, eller
på åkrarna norr om Klrngsgården.

När sker flyttningen
Tranor i mindre flockar finns hela

sommaren på de ovan redovisade

rastplatsema på Öland. Det rör sig
då mestadels om unga flåglar {ej
könsmogra) och totalt haodlar det
om 200 till 300 fiiglar. Dessa figlar
Esk flyttå $öderut innan de "riktigt
flyttånd€" anländer, vilket troligen
befyder att de flockar som flygsr ut
under juli-augusti öyer Ottenby åh

dessa ej könsmogna ffig1ar.

I slutetavaugusti ochunderde tio
fdrsta dagama i septemberb)rggs an-

talet upp på de öliindska rastplatser-
na. Rasttidens llingd på Öland varie-
rar otroligt mellan aren och kan bero
på blanft lämpligt flythingwäder
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iir som fiidoplatser. Tittar man på flera
års sträcksiffror, tycks sträcket över
Öhnds södra udde kulminera med ett
mediandatum den 23:e september (fi-
gur 2). Sträcket är mycket koncentre-
rat, och helaTTYo av frgIama shäcker
ut under dagar med totalantal på över
200 fiiglar. Detta innebär att under en-

dast 4 dagar per höst flyttar merparten,
och endast 40 s äÅana dagarhar noterats

1982-91.

Har flyttningstider eller
flyttningsvägar ändrats?
Vid en jiimftirelse mellan åren 194'7-56

och 1982-91 noteras att flyttningens
mediändatum infiill 5 dagar senare un-
der då senare tioårsperioden (figur 2).
Detta iir en skillnad som är liten och ej
statistiskt bevisbar, liksom det faktum
att år da hög procent ungåglar noterats
i flockama (figur 3) tycks flyttningen

Figur 2. Tranomas flyttningsschema vid Ottenby 1947-56 och 1982-91.
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Figur 3. Tranomas flythringsmönster under 1984 (ett år med god ungfiigelspro-
duktion) och 1989 (med mindre god ungf;igelsproduktion).
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Tabell 1. Andelen ungfrglarbland åldersbestiimda hanorvid Ottenby 1982-1991.

Ar Antal åldersbest. Antaljuv. oÄ juv.

1982
1983
1984

1985

1986
1987

1988

1989
1990

96
43s
206
651

29
69

I 339
331
511

5

t4
35

98

8

7

80

14

49
t3sI99l t t92

5

J

l7
15

28
l0
6

4
10

11

t22

Totalt 4 859 445 lt%



Meddelande m li5 fiån onenby tågelstation V
'1 a.wtu

Med landningsstäilen
utfiillda landar tran-
flocken på den öländ-
ska stubbåkern. Ung-
fåglama kan urskiljas
bl.a. på att de saknar de

äldre f åglarnas distinkt
tecknade hur,'uden och
på det lite ynkligtpipi-
ga och drillande lock-
1ätet-iskarpkonffast
mot de äldre figlamas
vittljudande trumpet-
stötar.

Foto:
Torsten Jansson.

Cranes.
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En tranflock på Öland tar höjd i termikens uppvindar fiir att så småningom sträcka ut över öppet vatten
Foto: Bertil Breife. Cranes.

ske senare från området. Då flera hös-

tars åldersbestiimningsmaterial åir ö-
ligtpå grund avproblem med att kom-
ma så nåha flockama så att åldersbe-

stiimning lir möjlig, fiir denna eventu-

ella skillnad bevisas i framtiden med
hjälp av bättre material.

Den genomsnittliga procenten ung-
frgln,ll%(tabell l), kan omriiknas till
att motsvara 0,2 ungar per par och år.

Detta skulle innebåira att fiiglama skulle
fii reproducera sig 10-15 år fttr att hål-
la stammen uppe. Hur gammal en ha-
na kan bli iir mycket osiikert, men 20

ar är kanske troligt.
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Flockarnas kursval ut över havet sö-

der om Ottenby, visar pä att 50-750Ä

flyger i riktning mot sydsydväst till
sydsydost. Detta överensstiimmer klart
med redovisningen fran åren 1947 -56.

De öwiga flockarna tenderar nu ftir ti-
den att gä mer mot väster än vad de

gjorde på 40- och 50-talet (tabell 2).

Vindberoende
Den dagliga vinden senaste tio åren,
avlästkl 13.00 vidudden, visarpå att
vindax ftån SV-V dominerar (44%) och
att vind fran VNry-N endast noteras i
mindre omfathring(L6%). Dagar med

mer åin 200 sträckande tranor över Ot-
tenby visar sig ha inträffat med vind
från SV-V (43%) och från V].{V-N
(hela 38%). Samtliga sträckdagar har
en vindstyrka under 7 m/s. Denna flor-
k2irlek fttrvindar fran VNV-N, kantol-
kas så att det är medvinden tranorna är
ute efter (figur 5). Senare på hösten
finns det en tendens till att flltftringen
även sker under ostliga vindar, kanske
ftir att fiiglarna skall få medvind till
fastlandet.

Vägval och destination
Thomas Alerstams studier av flyttande
tranor visar på att flockama är mer
vindberoende över hav än över land,
samt att tranans flyttningshastighet lig-
ger mellan 42 ocb 67 kmlh. Detta att
hansträcket över Ottenby åir koncentre-
rat till i medeltal 4 dagu per höst, ty-
der på ett hårt selektivt vindval. Att det
tycks vara medvindar och mer västli-
ga iin ostliga vindar som prefereras ta-
lar för en ostlig kurs ut från udden.
Kursvalet från udden pekar dock på

Tabell2. Sträckriktning hos sträckande tranflockar vid Ottenby.

Antalet flockar WSW SW SSW S SSE SE SSE Summr

Före median -23.9

Procent

3 2

7%

27 20 10

76%
l3

17%

75

Eftermedian24.9
Procent

t28
32%

7205
5lo/o

l0 5

r7%
63
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Arten,finns som häctifågel i helä lan-
döf iltog,i: $ffi S!!ru,qöå: ii$ $läåäi
Vinhama tillbdsgt ae på ånarnä i
södra Spanien ellei i Nordafrika.

mer SSV-kurs än SSO-kurs. Rakt sö-

derut.från Ölands södra udde, ca 200
krn $rt, fims det polska fastlandet och
i rikhring SSO är det endast 170 km dit.
Ska de hålla upp mot Skånes ostkust är

det 140 hr dit. Med 4-6 m/s i medvind,

vilket de tycks flytta ut i, blir hastighe-
ten minst 60 km,41, och då nar de Po-
len redan efter 3 -4 t;mmar. Det iir ock-
så uinkbart att hanoma mer foljer med
vinden ut över havet mot SSO åin vad
vi ser från udden.

Tack till alla tranråiknare på Ottenby
ågelstation, med de senaste årens kiim-
par Kristian Johansson, Patrik Gran-
lund och Daniel Steen niimnda samt
många fler. För uppgifter om rastande

tranor på Öland tackas Rrk Öland, B.
Briishaber och många fler.
För många goda råd tackas
Thomas Alerstam, P O
Swanberg och Kjell Bylin.
Britt-Marie Petersson och
Inger Djerftackas lor tap-
pert arbete vid stationens
datorer trots "grus grus" i
maskineriet.
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