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Der Urhahn ist in Gefahr
In ganz Mitteleuropa sind Auerhühner heute vom Aussterben bedroht. Leider auch im Fichtelgebirge. Hauptursache
dafür sind massive Veränderungen der Lebensräume. Durch
den Klimawandel werden sich die Waldgesellschaften in
Mitteleuropa stark verändern. Stickstoffeinträge aus der
Luft düngen den Waldboden. Das begünstigt
Gräser, die die genügsamen Beersträucher
verdrängen.

Prakohout je v nebezpečí
Alte, lichte, nadelholzreiche Mischwälder können dem Auerhuhn als Lebensraum genügen. Die Forstwirtschaft muss
allerdings auf die Ansprüche des Auerhuhns Rücksicht nehmen. Nur durch eine rücksichtsvolle Waldbewirtschaftung
mit Ruhezonen, Ruhezeiten und durch spezielle Pflegeingriffe
können die Lebensräume für das Auerhuhn in Zukunft erhalten werden.
Vor allem während der Brut- und Aufzuchtzeit und im Winter
brauchen Auerhühner dringend Ruhe vor dem Menschen. Im
Winter bedeutet jede Flucht vor dem Menschen einen zusätzlichen Kraft- und Energieverlust. Im schlimmsten Fall führen Störungen dazu, dass die Tiere verhungern und erfrieren.

Der Bergwaldprojekt e.V. führt jedes Jahr mit den BaySF Aktionen zur
Pflege von wichtigen Auerhuhnlebensräumen durch.
Spolek Bergwaldprojekt e.V. provádí každoročně spolu s Bavorskými státními lesy BaySF akce sloužící péči o důležité habitaty tetřeva hlušce.

Skoro v celé střední Evropě jsou tetřevy dnes krátce před
vymřením. Bohužel také ve Smrčinách. Hlavní příčinou jsou
masivní změny životního prostoru. Změnou klimatu se silně
mění lesní společenství ve střední Evropě. Dusík ze vzduchu
se ukládá v lesní půdě.
Ten podporuje růst trávy a ta vytěsňuje keříky bobulí. Staré,
světlé jehličnaté říše smíšených lesů mohou tetřevům stačit.
Lesní hospodáři ale musí brát ohled na tetřevy. Jenom s ohleduplným lesním obhospodařováním klidových zón, časů klidu
a speziální ošetřováním mohou být udrženy životní prostory
pro tetřevy.

Im Winter stellen querfeldein wandernde Menschen eine massive Bedrohung für die scheuen Auerhühner da. Jede Flucht verbraucht wichtige
Energie in der Hungerzeit.

Der Auerhahn braucht Hilfe,
helfen Sie mit!
Die Auerhühner im Fichtelgebirge brauchen die Hilfe des Menschen, um auch in Zukunft Überleben zu können. Viele Menschen
und Organisationen bemühen
sich darum, die Lebensräume
der Auerhühner zu erhalten. Die
Bayerischen Staatsforsten haben
im Fichtelgebirge ein Sonderprogramm zur Erhaltung der Auerhuhnlebensräume
eingeleitet.
Der Naturpark Fichtelgebirge e.V.
unterstützt Pflege- und Schutzmaßnahmen und leistet durch
einen hauptamtlichen Gebietsbetreuer Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit. Denn was die Auerhühner am dringendsten brauchen ist unsere Rücksicht bei jeder Form der
Naturnutzung in seinen Lebensräumen im Fichtelgebirge.

Tetřev potřebuje pomoc,
pomozte!
Auch Sie können den Auerhühnern helfen:

im Fichtelgebirge
Tetřev ve Smrčinách

- Bitte bleiben Sie bei Wanderungen, beim Mountainbiken,
Skilanglaufen oder Schneeschuhwandern immer auf den
markierten Wegen und Loipen
- Lassen Sie Hunde in den Wäldern nicht frei laufen
- Beachten Sie die Hinweise in den Wildschutzgebieten

Tetřev ve Smrčinách potřebuje pomoc lidí, aby mohl i v budoucnu přežít. K nepřehlédnutí jsou následky změny klimatu.
Ale i přesto se snaží mnoho lidí a organizací udržet životní
prostro tetřeva. Bavorské státní lesy zahájily speciální program na zachování životního prostoru pro tetřevy. Přírodní
park Smrčiny registrované sdružení podporuje opatření pro
ošetřování a ochranu a poskytuje úředně oblastní poradce
informační a veřejné práce. Co tetřevi nejvíce potřebují je
náš ohled v každé formě využívání přírody v jeho životním
prostoru Smrčin.

V zimě představují lidé křižující při svém putování krajinu, masivní ohrožení
pro plaché tetřevy hlušce. Každý let spotřebovává důležitou sílu v době
hladu.

Hlavně především během tokání a doby sezení na vejcích a
v zimě potřebují tetřevy klid od lidí. V zimě znamená každý
útěk před lidma dodatečnou ztrátu síly a energie. V nejhorším
případě vede rušení, k tomu že zvíře vyhladový a umrzne.

Auerhühner

Také Vy můžete pomoct tetřevům:
- Prosím nescházejte z vyznačených cest při putování, jízdě
na kole, lyžování nebo putování se sněžnicemi
- nenechávejte psi volně běhat v lese
- respektujte pokyny ochranné oblasti

Lebensweise, Gefährdung und Schutz
eines bayerischen Ureinwohners
Způsob života, ohrožení a ochrana
bavorského praobyvatele.

Steckbrief
Das Auerhuhn (Tetrao urogallus) ist der größte
wildlebende Hühnervogel Europas. Sein Verbeitungsgebiet reicht von Skandinavien bis
Nordasien und von Schottland bis nach Sibirien. Ein Auerhahn erreicht ein Gewicht von bis
zu 6 kg und eine Flügelspannweite von über
einem Meter.
Die Hähne tragen ein dunkel schiefergraues Federkleid, das
auf der Brust metallisch glänzt. Die Flügeldecken sind meist
dunkelbraun gefärbt. Auerhühner gehören zur Familie der
Raufußhühner. Seitlich an den Zehen haben sie Hornstifte,
die im oft schneereichen Winter wie Schneeschuhe wirken.

Charakteristika

Was Auerhühner zum Leben
brauchen
Auerhühner sind Vögel der Taiga. Für das Überleben in den
borealen Nadelwäldern Skandinaviens und Sibiriens sind sie
angepasst. Heimische Wälder, die ihren Ansprüchen gerecht
werden, sind naturnahe Bergfichtenwälder der Hochlagen.
Hier steht der Wald licht und ist reich an Strukturen.

Während der Sommermonate fressen Auerhühner hauptsächlich Blüten, Knospen, Blätter und Beeren der Heidelbeere.

Tetřev (Tetrao urogallus) je největší volně žijící pták z řádu
hrabavých v Evropě. Oblast rozšíření je od Skandinavie až po
severní Asii a od Skotska až po sibiř. Tetřev dosahuje váhy až 6
kg a jeho rozsah křídel je přes meter.
Kohouti nosí uhelně šedé peří, které se na hrudi kovově leskne. Křídla jsou většinou tmavě hnědá. Tetřev patří do čeledi
tetřevovitých. Postranně na nohách mají rohovité výběžky,
které jim v zimě slouží jako sněžnice.

Tokání – jedinečné přírodní
drama

Die Balz des Auerhahns gehört sicher mit zu den beeindruckendsten Naturschauspielen, die sich in den heimischen
Bergwäldern bieten. Je nach Witterung finden sich die einzelgängerischen Hähne Mitte bis Ende März an den Balzplätzen
ein. Früh am Morgen beginnen die Hähne auf starkastigen,
aussichtsreichen Bäumen mit der Baumbalz. Dabei recken die
Hähne ihre Hälse, plustern ihr Gefieder, stellen den Schwanz
zu einem halbkreisförmigen Fächer auf, und beginnen ihren
Balzgesang.

Die Balzarie, eine Strophe ihres Gesangs, besteht aus dem
Knappen mit dem Schnabel, das sich zum Hauptschlag - ähnlich eines knallenden Sektkorkens - überschlägt. Beendet
wird die ca. sechs Sekunden lange Strophe mit dem Wetzen.
Wenn sich die Hennen einige Tage nach den Hähnen
am Balzplatz einfinden, balzen die Hähne am Boden weiter.
Zu dieser Zeit ist der Testosteronspiegel der Hähne um ein
Hundertfaches erhöht. Deshalb sind sie recht aggressiv und
balzen auch Menschen an.

In natürlichen Wäldern sind alle Phasen des Baum- und Waldwachstums auf engem Raum vermischt. Bäume sterben und
geben Raum und Licht für üppige Heidelbeersträucher, die
wichtigste Nahrungspflanze. Hier kann sich der Wald verjüngen. Zwischen jungen Bäumen und Sträuchern finden die
Hennen Deckung während der Aufzucht der Küken. Die Freiflächen bilden die Arena für die Bodenbalz. Stehende tote
Bäume bieten beste Plätze für die Baumbalz.

Auerhenne

Die Auerhennen sind mit rund 2,5 kg Gewicht und etwa 70
cm Spannweite wesentlich kleiner als die Hähne. Die Hennen
sind auf der Oberseite braun gefärbt. Durch schwarze und
silberne Streifen erscheinen sie gesprenkelt. Dadurch sind
sie in der Vegetation perfekt getarnt, beispielsweise wenn
sie während der Brut auf ihrem Nest am Waldboden kauern
(Brut- und Aufzuchtzeit: Mai - August). Auffällig bei beiden
Geschlechtern ist eine leuchtend rot gefärbte nackte Hautstelle über den Augen, die so genannten Rosen.

Tetřev se svítivými červenýma půlměsíčky nad očima

Die Balz - ein einzigartiges
Naturschauspiel

Během letních měsíců žerou tetřevy převážně květy, pupeny,
listy a bobule borůvek.
Slepice sedící

Auerhahn mit leuchtend roten Rosen

Co potřebují tetřevi k životu

Ein typischer Auerhuhnlebensraum im Fichtelgebirge

Tetřevi jsou v prvé řadě ptáci tajgy. Pro přežití v severských jehličnatých lesích Skandinávie a Sibiře jsou dobře
přizpůsobeni. Domácí lesy, které splňují jejich požadavky,
jsou přirozené horské smrčiny ve vysokých nadmořských
výškách. Tady je les světlý a bohatý na různé struktury.

V přírodních lesích jsou všechny fáze růstu stromů a lesa v
omezeném prostoru smíšeny. Stromy odumírají a poskytují tak prostor světlu a tak i bujným borůvkovým keřům,
nejdůležitější potravním plodinám. Zde se les může omladit.
Mezi mladými stromky a keři nacházejí slepice během odchovu mláďat vhodný úkryt. Otevřené prostory jsou arénou pro
námluvy. Silné, dobře viditelné větve slouží toku.

Die Nadeln von Fichten sind die wichtigste Winternahrung für die
heimischen Auerhühner. 		

An den Wurzeln umgestürzter Bäume sammeln Auerhühner
kleine Steine, die sie zur besseren Verdauung schlucken.

Jehličí smrku je pro domácí tetřevy hlušce nejdůležitějším zdrojem obživy v zimě.
		

U kořenů vyvrácených stromů sbírají tetřevi malé kamínky, které polykají kvůli lepšímu trávení vláknité potravy.

Typický životní prostor tetřeva ve Smrčinách

Die rauen Füße wirken wie Schneeschuhe
Drsné nohy slouží jako sněžnice

Slepice tetřeva s váhou kolem 2,5 kg a o rozsahu přibližně 70
cm jsou podstatně menší než kohouti. Slepice jsou na vrchní
straně zbarveny do hněda. Skrz černo-stříbrné pruhy se jeví
jako tečkované. Tak mají v přírodě perfektní krytí, například
když sedí na vejcích v lese (doba líhnutí mláďat a odchov:
květen – srpen). Nápadné na obou pohlaví je svítivé
červeně zbarvená holá kůže nad očima ve tvaru půlměsíce,
takzvané poušky.

Balzender Auerhahn im Sonnenaufgang an einem traditionellen Balzplatz im Fichtelgebirge.
Tokající tetřev při východu slunce na tradičním tokajícím místě ve Smrčinách.

Tokání tetřevů patří k nejlepším dojmům přírodního dramatu, které se nám naskytuje v domácích horských lesích.
Podle počasí dorazí osamělí kohouti na tokaniště do konce
března. Časně ráno začínají kohouti na vhodných stromech
se silnými větvemi s tokem. Přitom kohouti natahují své krky,
načechrávají své peří, nastavují svůj ocas do tvaru půlkruhu
a zahajují svoji píseň námluv. Pořadí zvuků, které pták vydává a verše z jeho zpěvu sestávají z klapání zobáku, které
vrcholí hlavním úderem - podobně jako zvuk otevírané lahve
sektu. Zhruba šestisekundová strofa je zakončena zvukem podobným brusu. Když slepice dorazí na tokaniště několik dnů
poté, co zde panují kohouti, tokají kohouti na zemi i nadále. V
tomto období stoupne hladina testosteronu u kohoutů oproti
normálu na stonásobné dávky. Proto jsou kohouti poměrně
agresivní a chovají se stejně i k lidem.

