Tranorna vid Pulken
av Josefin Svensson och Hans Cronert

Att möta våren genom ett besök hos tranorna vid Pulken, har under senare år
blivit en tradition långt utanför skådarkretsar. Vanliga naturintresserade nordostskåningar vallfärdar i tusental för att uppleva skådespelet.
Detta år blev transäsongen lång. Matningen startade den 16 mars och höll på till den
15 april. Inte desto mindre en njutbar tid
för både tranor och skådare. I skrivande
stund har tranorna som rastat vid Pulken
anlänt till sina häckplatser runt om i Skandinavien och påbörjat häckning.
Hur många tranor?
Nordöstra Skånes Fågelklubb har ställt
upp att räkna tranorna var tredje kväll och
ibland oftare, totalt räknade vi 11 gånger.
Årets toppnotering landade på 6890 tranor
kvällen 26 mars. Förra året var det som
mest 7200 tranor på samma gång och det
rekordet knäckte vi alltså inte i år.

Tranmat
Den 16 mars uppehöll sig runt 300 tranor
i området kring Pulken i Härnestad. Flera
lantbrukare i trakten hade påbörjat vårsådden av korn, och därför spreds också den
första laddningen korn till tranorna ut på
matningsfältet sydost om fågeltornet, för
att förhindra skador.
Tranhanteringen sker på Trangruppen
i Kristianstads Vattenrikes uppdrag och
finansieras genom viltskademedel som
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Denna vår var det under 15 dagar över
2000 tranor på matningsfältet, och pre-

cis som förra året var det mellan ca 4000
-6890 tranor under hela 7 dagar. Det var
alltså en lång period med mycket tranor
vilket även gladde många besökande transkådare.

Presis som tranorna samlas besökarna i stora skaror i och runt tornet.
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verket. Kristianstads Lagerhusförening
(KLF) sponsrar en del av kornet.
Ulf Börjesson, en lantbrukare i närheten,
har kört ut korn till tranorna två gånger
om dagen, till den 15 april. Det gick i år
åt ca 30 ton korn, som inte bara kom tranorna till glädje utan också många gäss
och gravänder. Siffran är oväntat hög om
man jämför med fjolåret, då det bara gick
åt 16-17 ton.
Ringmärkta tranor vid Pulken
Tranor fångas in och ringmärks med färgringar på häckningsplatser i norra och
mellersta Europa. Observationer av dessa
kan ge värdefull indikation på hur länge
tranorna stannar vid Pulken, var de närmast kommer ifrån och så småningom vart
hän de flyger vidare.
Vid Pulken finns det flera entusiastiska
skådare som spanar efter ringmärkta fåglar. En tranforskare vid namn Simone
Röper följer exempelvis tranornas flyttrörelser genom ringmärkningen och utbyter
kunskap med likasinnade kollegor runt
om i norra Europa. Man kan se en sammanställning av alla ringmärkta tranor på
Kristianstads Vattenrikes hemsida.
Denna vår observerades 14 ringmärkta
tranor vid Pulken. Åtta av dem var födda
i Norge, vilket är ovanligt många. Simone
berättar att det kan vara ungdomstranor
som flyttar lite mer oplanerat innan de börjar häcka. Hon upptäckte två av de norska
ungdomarna vid Hornborgasjön någon
vecka senare. Det visar att tranor från Pulken flyttar vidare till Hornborgasjön, men
naturligtvis säger det inte någonting om

En mäktig upplevelse när tusentals tranor samlas vid Pulken bara ett stenkast från besökstornet

hur många av våra tranor som också utnyttjar Hornborgasjön som rastplats.
Två tranor var födda i Tranemo, nordvästra Småland, och en av dessa var vid
Pulken under ca tio dagar. Vidare kom 2
från Västmanland, 1 från Västerbotten och
1 från Tyskland.
Det har varit gott om besökare som njutit av detta skådespel, med en ökning från
6000 förra året till kanske mer än 10 000
i år.
Härnestads byalag har hjälpt till med parkeringen i år. Stämningen är god vid fågeltornet och många besökare har fått titta i
kikaren hos både Vattenrikets personal och
fågelklubbens engagerade tranräknare. En
stor eloge till Evert Valfridsson som visat
och berättat om tranorna för hundratals besökare.
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