
  
Tupp under uppvaktnig av hönan  

  

Frontuppvisningen är särskilt spektakulär. Tuppen vetter mot hönan från ca 

1 m avstånd, kröker sig ner något, rasslar med sina fjädrar, sträcker ut sina 

vingar och klappar vingarna mot marken. Han nickar på huvudet och 

upprepar detta med ökande hastighet. Hans horn blir uppblåsta, hans 

haklapp fälls ut, och fågeln rycker och rasslar med sina fjädrar. Han gör 

också ett väsande ljud. När haklappen har blivit helt utfälld, kommer tuppen 

att stoppa sin dans, flytta sig närmare hönan och fortsätta visa henne sin 

haklapp. Han slappnar sedan och hornen och haklappen drages ihop. 

Häckningen sker normalt från maj till juni, vissa fåglar på högre höjder börjar 

inte häcka förrän i juli, på grund av senare vår på högre höjder. Redet är 

gjord av pinnar och kvistar och är byggd över markytan, i träd och buskar på 

en höjd av 6 m eller mer. Det är väl dolt från insyn. I naturen är en typisk 

äggkull två till tre ägg. I fångenskap kan hönan lägga fyra till sex ägg och  

ibland så många som åtta ägg. De ljust rödbruna äggen har små mörkare   

  

  

  

  
Satyrhöna  

Tuppen av denna art har den mörkaste, djupaste röda underdelen av alla 

tragopaner. Huvudet är svart. I övrigt är dräkten främst mörk rödbrun till 

svart, prickad med små, svartkantade vita runda prickar. Som på andra 

tragopaner, har tuppen en lysande utsmyckning med en vid spel uppblåsbar 

haklapp Den skinnliknande haklappen är av uppblåsbar hud, med starkt 

lysande blå färger, från ljusblått till mörkblått som är dekorerad med en 

serie starkt röda fläckar på haklappens sidor. Två ljusblå uppblåsta horn över 

öronen hör också till uppvisningen vid tuppens spel. Benen är rosa till gråvita 

och näbben är svart. Som kontrast till tuppens färgglada fjäderdräkt är 

hönan skyddsfärgad i mörkt brunt upptill, ljusare undertill, med ljusbruna 

trekantiga fläckar omgivna med svart kant.    

  



         
Satyrtragopan ägg  

  

Äggen mäter ca 65 X 42 mm och väger i genomsnitt 63,3 g. Ruvningstiden är 

28 dagar.  

Parningssäsong:  

Äggläggningen sker från maj till juni, även om vissa fåglar inte lägger ägg för 

än vid julis början vid högre höjder.  

Kullstorlek per säsong  

2 till 3 ägg  

Genomsnittlig tid för kläckning  

28 dagar  

Snittålder vid sexuell eller reproduktiv mognad (Höna) 2 år  

Snittålder vid sexuell eller reproduktiv mognad (Tupp) 2 år  

De nykläckta kycklingarna är bruna i olika toner. De kan överleva utan mat i 

2 dagar efter kläckning. Efter två till tre dagar kan kycklingarna flyga och 

övernatta i vegitationen. Kycklingarna förblir hos hönan under sitt första 

levnadsår.  

Dessa fåglar är mer beroende av att flyga än andra tragopaner. De tillbringar 

också mycket tid uppe i träden. Satyrtragopanert vandrar uppåt och nedåt 

på Himalayas sluttning, allt efter årstidens växlingar.   

  

Vintertid är de på 1000m till 2000m lägre höjd än de normalt är under 

häckninssäsongen.  

Satyrtragopaner är skygga fåglar, de är ofta dolda och svåra att se i sin 

naturliga livsmiljö. Även när de blir skrämda kommer fåglarna snabbt att 

flyga in i närliggande grenar och gömmer sig. Under sommaren lever de 

parvis. Under efterårssäsongen kan de hittas i små grupper. Vid andra tider 

på året kan de vara ensamma.   

Tuppens läte är ett ropande "wah waah oo-ah oo-aaaaa," som blir allt högre 

allt efter som ropet fortskrider. Ropen upprepas 12 till 14 gånger. Lock och 

revirropen sker vanligtvis under soluppgången och kan vara under cirka 30 

minuter. Under vår eller höst kan ett "wah wah" läte höras från både hönor 

och tuppar, kan fungera som ett lockrop under parningssässongen. Ett 

varningsläte "wak wak" läte skriks ut av både hönor och tuppar när de 

skräms upp från sina sittplatser.  

Föda:  

Tragopaner äter insekter, mycket grön vegetation, rötter, frön, nötter, bär 

och annan frukt . Satyr tragopaner tycker särskilt om kronblad, knoppar och 

löv av växter som Laurelkörsbär, Rhododendron, ormbunkar Tibast, och 

Kassiakanel. De äter också bambuskott, rhododendronfrön och lökar från 

lökväxter. Insekterna som de äter inkluderar tvestjärtar, myror och 

kackerlackor. De äter också ryggradslösa djur som spindlar och tusefotingar. 

I fångenskap äter dessa tragopaner nästan uteslutande frukter och bär, om 

de får välja själv.  

När de är i ett födosöksområde, kommer satyrtragopaner att göra sina 

födosök under tidig morgon och sen eftermiddag. På mulna dagar kan de äta 

oftare. De finns i skogens utkanter eller djupt i undervegitationen. De håller 

till på några begränsade områden istället för att röra sig över större 

områden. Även snöfall kan begränsa satyrtragopanens födosöksområden.   

  

  

  

Satyrtragopan  

Satyrtragopanen (Meleagris satyra) finns i de centrala och östra delarna av 

Himalaya. Himalaya i Indien från Uttarakhand öster genom Nepal, Sikkim 

och Bhutan till Assam och i väster Arunachal Pradesh, sydöst i Tibet (Chumbi 

dalen Öster till Lo La) För det mesta är de den enda tragopan i Bhutan och 

Nepal.  



Satyrtragopaner är ganska hårdföra och lever i bergsområden från cirka 

2400 till 3700 m.ö.h och ibland ända upp till 4300 m.ö.h. De finns även på 

lägre höjder i den västra delen av deras utbredningsområde. 

Satyrtragopaner finns i kyliga, fuktiga områden eller i torra tempererade 

barrskogar. De finns även i fuktiga ekskogar med en undervegitation 

bestående av bambu och rhododendron eller i blandade barrträdsskogar 

och lövskogar. De finns också i klippiga områden eller raviner med små 

flödande vattenströmmar med örtrik undervegitation där de kan hålla sig 

dolda.  

Satyrtragopan hotbild i naturen.  

Trots att Satyrtragopanen är den minst hotade av tragopanerna, anses den 

här arten ha en liten till måttligt liten population, som är utsatt för jakt över 

det mesta av sitt utbredningsområde och även av att de drabbas negativt 

av skogsavverkning. Utbredningsområde i Himalaja  

  

  



  
         Satyrtupp  

  

Vid fyra månaders ålder har unga tuppar en svart teckning på sina stjärtfjädrar 

och sporadiskt placerade apelsinröda fjädrar på halsen. Vanligen kommer 

ungtuppar inte att få fullt utväxt fjäderdräkt förr en deras andra levnadsår och 

kommer inte att vara könsmogna innan den här tiden.  

   

Tuppen är ca 71 cm lång och hönan är ca 61 cm långa. För tuppen är vinglängden 

mellan 245 och 285 mm och stjärtlängden varierar mellan 250 och 345 mm. 

Hönans vinglängd och stjärtlängd är mellan 215 till 245 mm respektive 195 mm.  

  

Fortplantning:  

Tuppar kommer att anta två distinkta speluppvisningar under parningstiden. 

Sidouppvisningen är sådan att tuppen visar upp ena sidan av sig själv mot hönan 

med vingen närmast henne sänkt och den andra vingen höjd. Han sträcker ut sig 

från sidan, platt så att han ser ut som om han hade pressats mot en vägg.   

 

 Hans-Olof Axgren 



  

    

    

Predatorer:   Människor, stora katter som leoparder, mårdar och rävar anses vara de 

djur   som gärna äter fasaner.   

Engelska namn:  

Crimson horned tragopan, Crimson-horned fasan, Indian tragopan.  

Franska namn: tragopan satyre   

Tyska: satyrtragopan  Spanska: 

tragopán sátiro taxonomi: Meleagris 

satyra Linné 1758, Andra 

kommentarer:  

En genetisk studie indikerade att nuvarande art är närmast släkt till Gråbukig 

tragopan (T. blythii). Satyrtragopanen har hybridiserats i fångenskap med 

Swinhoes fasan (Lophura swinhoii).  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  


