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Urfugll (Tetrao te
etrix)
V
Videnskab
belig klass
sifikation
Do
omæne: Eu
ukarya
Rig
ge:

An
nimalia (Dyr)

Ræ
ække:

Ch
hordata (Ch
hordater)

Kla
asse:

Av
ves (Fugle)

Orrden:

Ga
alliformes
(H
Hønsefugle)

Familie:

Te
etraonidae (Skovhøns)
(
)

Slæ
ægt:

Te
etrao

I det ga
amle
kommunevåben foor Brande er det Urfuglen
n,
der vises på den m
mørke hede.

Urfugl (Tetrao
o tetrix) er en fugl i Skovhøne-fa
amilien

Foto: Patrik Jonas
sson, Sverige 2010, hans ga
alleri kan nås ved at taste på billedet.

Be
eskriv
velse
Han
nnen er ca. 53 cm lang
g og vejer mellem 1 o
og 1,5 kg, mens
m
hunnen er ca. 4 1 cm lang med en væ
ægt
på ca.
c 900 gra
am. De har helt forske
ellige fjerdra
agter og fa
arver. Høne
en er brunsp
anen er
praglet. Ha
nærrmest sort med blå-lig
gnende fjerr på brystett.
Urfu
uglen lever i nåleskove med mos
ser og rydn inger, lyngheder og højmoser.
h
D
Den spiser knopper
k
af løv(isæ
ær birk) og nåletræer, blade, bær og insektter.
I 18
800-tallet v
var urfugl en almindeliig ynglefug l i Jylland. Fra 1940errne gik arte
en voldsom
mt tilbage he
er i
land
det pga. op
pdyrkning, tilplantning
t
ng af hede arealerne,
a
og urfuglen
n menes nu
u at være helt
h
og drænin
fors
svundet fra Danmark. Urfuglen er
e standfugll og flyver ikke
i
over åbent vand,, og således
s vil den ikke
kunne genindv
vandre fra Sverige.
S
Da
a den nordttyske besta
and er gået væsentligtt tilbage, fo
orventes urrfugl
heller ikke at g
genindvand
dre herfra.
over store dele af Norrge, Sverige
e og Finland året rund
dt, men den
n blev erklæ
æret uddød
di
Fuglen findes o
nmark år 20
001 efter at man i mid
dten af 90'e
erne kun havde obserrveret 2 yng
glende par , ved Karup
Dan
og på
p Kongens
shus Hede og derefterr over en å rrække ingen ynglend
de par.

Mortten Winness, N
Norge 2009, hans
h
bidrag till netfugl.dk nå
ås ved at tastte på billedet.

Udo
over hannen
ns prægtige
e fjerdragt er urfuglen
n især kend
dt for hannernes "spil"" i yngletiden, hvor
han
nnerne mød
des indenfor et ret lille
e område (sspillepladse
en) og gør sig
s til menss de slår ha
alen ud, og
synger med de
eres karaktteristiske bo
oblende/gu
urglende sta
ammer.
uglen kan fforveksles med
m
sin stø
ørre slægtn ing, tjuren. Den mestt iøjnefalden
nde forskell er størrels
sen,
Urfu
hvo
or urfuglen er betydeligt mindre og
o lettere. I flugt virke
er urfuglen mindre lan
nghalset og
g storhoved
det
end tjuren. Urhønen har kortere halle end tjurh
hønen, og urhanen
u
kan skelnes ffra tjurhane
en ved at den
d
har kileformet hale.

De tre
t billeder h
herover er fra Brande Mu
useums udsttillingens mo
ontre i forhalllen.

På trods
t
af om
mfattende naturpleje på
p urfuglene
es levested
der i 1980errne lykkede
es det ikke at redde den
danske bestan
nd. Efter at have være
et en del af den dansk
ke natur i fle
ere tusind å
år gav fuglen op.
Befo
olkningstætheden i Da
anmark, mangel på sttore fredelig
ge områder og heder med dens yndlingsspise:
bærr, et landbrrug med sto
ore monoku
ulturer og m
måske jagt og indavl i en lille resstbestand, førte til
urfu
uglens svan
nesang. Forrtsat pleje af
a hederne vil dog sikre, at der stadig
s
vil væ
ære egnede
e levestede
er i
Dan
nmark. Pleje af hedern
ne kan blan
ndt andet v
være rydnin
ng af nåletræsvækst, g
genopretning af tidlige
ere
vådområder på
å hederne og
o etablering af et sam
mmenhængende netv
værk af hed
der, overdrev, enge og
g
d indslag aff naturligt forekomme
f
ende løvtræ
æskrat.
med
ov- og Natu
urstyrelsen har genindført bæverren til Danm
mark, i Klos
sterheden P
Plantage. Bæveren har
Sko
ellers ikke værret her i 10
000 år. Men
n genindføre
elsen virker.
ke genindføre urfuglen
n, da man mener,
m
det vil blive sv
vært at skabe en ny,
Derrimod vil Sttyrelsen ikk
leve
edygtig bes
stand. Der har
h ellers været
v
forsla
ag om at ud
dsætte skottske eller ty
yske Urfugle.
Vi må
m nok se i øjnene at Urfugle i Danmark
D
forrbliver en saga,
s
som kun
k
ses i vå
åbenskjolde
e og går ige
en
som
m begreber i litterature
en.
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