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Literární rešerše je zaměřena na silně ohrožených ptačí druh, tetřívka obecného (Tetrao tetrix;
Vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.). Ačkoliv bylo mnoho prací zaměřeno především na jeho neobvyklý
párovací systém, kromě obsáhlé podkapitoly o lekování a kopulační úspěšnosti samců jsou zde
shrnuty údaje o prostorové distribuci, početnosti, preferenci prostředí, potravě a hnízdění. Na
závěr jsou uvedeny hlavní příčiny poklesu populace a existující a navrhovaná managemento-
vá opatření.

The review focuses on a strongly endangered bird species, the Black Grouse (Tetrao tetrix;
Regulation No. 395/1992 of the Ministry of the Environment of the Czech Republic). Numerous
papers have dealt especially with its uncommon mating system. However, besides an extensive
chapter about lekking and mating success of males, information on distribution, numbers,
habitat preferences, food, and breeding is summarised. Finally, the main causes of population
decline and existing as well as proposed management implications are mentioned.

Keywords: Black Grouse, Tetrao tetrix, distribution, population size, food, habitat preferen-
ces, mating system, breeding, threat, management implications

ÚVOD

Literární rešerše je zaměřena na jedineč-
ný ptačí druh, tetřívka obecného (Tetrao
tetrix), který má obrovskou ekonomic-
kou i kulturní hodnotu. Předvádění tet-
řívčích kohoutů na tokaništích fascino-
valo lidstvo už od nepaměti, takže do-
konce některé prvky projevů tokajících
samců jsou napodobovány v tradičních
alpských folklórních tancích. Dnes na
tokaniště zavítají především ornitologo-
vé a fotografové (Storch 2000). V celém
svém areálu má tetřívek obecný za se-
bou dlouhou historii jako lovný pták, tu-
díž nejstarší prameny pocházejí z mysli-
veckých statistik.

Rešerši jsem rozdělila do pěti tema-
tických bloků, v nichž jsem propojila do-

sud publikované poznatky o ekologii to-
hoto ohroženého druhu. V mnoha pří-
padech se informace ze studií na tetřív-
ku obecném staly předlohou pro řadu
teoretických prací (např. ke studiu evo-
luce a důsledků lekovacích párovacích
systémů) nebo naopak podpořily obec-
né teoretické hypotézy, z nichž některé
jsem alespoň nastínila (např. hypotéza
příbuzenského výběru, kin-selection hy-
pothesis). Rešerše může poskytnout čte-
náři nejen souhrnné informace o ekolo-
gii tetřívka, ale rovněž by mohla přispět
ke zlepšení ochrany tohoto i dalších dru-
hů s podobnými ekologickými nároky
v České republice.

Pozn.: V textu operuji se slovem lek
(a odvozeninami jako lekování, lekující).
Jedná se o zkráceninu ze švédského lek-
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ställe (tokaniště), která se běžně používá
v anglosaské odborné literatuře.

Rozšíření a početnost

Lesní kurové čeledi Tetraonidae jsou
monofyletickou skupinou zahrnující
17 žijících druhů (Hjorth 1970, Lucchini
et al. 2001). Tetřívek obecný patří k dru-
hům s palearktickým rozšířením. Zatím-
co v minulosti byl souvisle rozšířen
v celé západní a střední Evropě, dnes
jsou tyto populace fragmentované do
mnoha menších populací a pravděpo-
dobně izolované od hlavní části areálu
ve Fenoskandinávii a Rusku (Caizergues
et al. 2003). Rapidní pokles početnosti,
který začal více než před 100 lety, byl
provázen úplným vymizením tetřív-
ků především z nížinných lokalit.
Dnešní populace jsou odhadovány na
70–100 000 tokajících samců v západní
a střední Evropě a nejméně na 1 000 000
„párů“ ve východní části areálu (Feno-
skandinávie, Rusko, Bělorusko, Pobaltí),
kde však vládne obrovská nejistota v po-
čtu hnízdících ptáků díky absenci spo-
lehlivých odhadů v Rusku (Schmitz
1997).

Na území ČR tetřívek dosáhl nejvyšší
početnosti pravděpodobně kolem roku
1910, kdy bylo v Čechách zastřeleno té-
měř 8 800 kusů (Sekera 1938). Od té
doby neustále ubývá, nejvíce však v po-
sledních čtyřech desetiletích. Pouze
v 80. letech byl zaznamenán dočasný
vzestup v imisemi poškozených lesích
pohraničních pohoří (Flousek & Gramsz
1999, Šímová et al. 2000, Dostál 2001)
a ve vojenských výcvikových prostorech
(Pykal et al. 1990, Džubera 2000, Tej-
rovský 2000), kde situace připomínala
nárůst početnosti tetřívků na holinách
vzniklých po mniškových kalamitách po
první světové válce (Komárek 1945).
Nicméně během 10–20 let i v těchto ob-
lastech následovalo opět snižování po-
četnosti patrně v důsledku odrůstání vý-

sadeb a zarůstání holin náletovými dře-
vinami. V roce 2000 byl výskyt tetřívků
soustředěn převážně do pohraničních
pohoří v počtech 800–1000 tokajících
samců (Šťastný et al. 2000; obr. 1 a 2).

V případě lekujících druhů s výraz-
ným pohlavním dimorfismem, jako je
tetřívek obecný, může stanovení počtu
hnízdících párů nebo tokajících samců
na určitém území představovat závažný
metodický problém, protože poměr po-
hlaví v populaci se může měnit v závis-
losti na hnízdní úspěšnosti v jednotli-
vých letech. Kuřata samčího pohlaví,
která jsou větší, a tudíž mají větší ener-
getické požadavky než mladé samičky,
při špatném počasí mnohem více trpí
nedostatkem potravy (Hörnfeldt et al.
2001). Za těchto podmínek jsou samci
náchylnější k predaci i nemocem a v po-
pulacích tak může dojít k vychýlení po-
měru pohlaví ve prospěch samic. Proto
nepochybně vhodnějším vyjádřením ve-
likosti populace pro určité území je po-
čet jedinců na jednotku plochy s údajem
o poměru pohlaví. Na intenzivních past-
vinách severní Anglie se populační den-
zita pohybovala od 0,1–2,5 ex./km2 (Bai-
nes 1996), avšak v optimálním prostředí
severských lesů ve Finsku převyšova-
la hodnoty až 10 ex./km2 (Lindström
1994).

Změny v početnosti a synchronizace
v početních výkyvech tetřevovitých jsou
velice dobře zdokumentovány u skandi-
návských populací, jež se navíc vyzna-
čují pravidelnou cyklickou dynamikou
(Marcström et al. 1988, Ranta et al. 1995a,
1995b, Selås 2003). Naproti tomu v ital-
ských populacích je signál cykličnosti
relativně slabý, zřejmě díky vyšší hetero-
genitě prostředí (Lindén 1989, Cattadori
& Hudson 1999) a strukturovanějším
společenstvům, v nichž se nemusí proje-
vovat důsledky cyklů predátorů a jejich
hlavní a alternativní kořisti (Begon et al.
1997). Synchronizace početních výkyvů
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Vysvětlivky / Explanations

Obr. 1. Mapa rozšíření tetřívka obecného na území ČSSR v letech 1935–1960 (Hudec, Černý,
Kux, Matoušek, Mošanský, Kokeš a mapovatelé in Hudec 1983).
Fig. 1. Black Grouse distribution on the territory of the former Czechoslovakia in 1935–1960
(Hudec, Černý, Kux, Matoušek, Mošanský, Kokeš, and collaborators in Hudec 1983).

Vysvětlivky / Explanations

rozšíření v r. 1960 / distribution in 1960
rozšíření v r. 1935 / distribution in 1935
hnízdní výskyt před r. 1930 / breeding occurrence before 1930
doložené hnízdění v období 1941–1960 / confirmed breeding 1941–1960
pozorované hnízdění v období 1941–1960 / observed breeding 1941–1960

Obr. 2. Mapa rozšíření tetřívka obecného na území ČR v období 1985–89 (Šťastný et al. 1997).
Fig. 2. Black Grouse distribution on the territory of the Czech Republic in 1935–1960 (Šťastný
et al. 1997).

prokázané hnízdění / confirmed breeding
pravděpodobné hnízdění / probable breeding
možné hnízdění / possible breeding
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predátorů a jejich kořisti byla opakova-
ně zjištěna zejména v severních oblas-
tech Skandinávie (Moss & Watson 2001).
Změny v predačním tlaku se zde proje-
vovaly prostřednictvím nomádních pre-
dátorů nebo zvýšeným podílem alterna-
tivní kořisti během úbytku hlavního dru-
hu kořisti (Hörnfeldt et al. 1986, Yden-
berg 1987, Marcström et al. 1988, Wegge
& Storaas 1990). Dalšími možnými me-
chanismy zodpovědnými za souběžné
fluktuace populací jsou disperze a vněj-
ší faktory prostředí. Působení vnějších
faktorů, jako jsou např. červnové deště,
se označuje jako Moranův efekt (Ranta
et al. 1997, Cattadori et al. 2000).

V porovnání s ostatními tetřevovitými
se tetřívek obecný vyznačuje vysokou
mírou disperze (Caizergues & Ellison
2002). Zatímco průměrná vzdálenost
usídlení (natální disperze – vzdálenost
od místa narození k místu prvního roz-
množování) slepic činí 10–20 km, pro
samce je tato vzdálenost téměř nulová,
což znamená, že kohouti se od svého ro-
diště vůbec nevzdalují (Willebrand
1988, Caizergues & Ellison 2002, Warren
& Baines 2002). Hypotéza vysvětlující
evoluci vyšší disperze samic u ptáků je
postavena na samčí teritorialitě (Green-
wood 1980, Dale 2001). Samci obvykle
obhajují životně důležité zdroje pro vý-
chovu potomků, zatímco samice se sna-
ží z co nejširší nabídky vybrat partnera
s nejkvalitnějším okrskem. Díky tole-
rantnímu chování příbuzných mohou
samci snáze získat kvalitní okrsek právě
v blízkosti svého rodiště. Avšak u tetřív-
ka právě naopak samice brání hnízdní
a potravní teritoria (Angelstam et al.
1985) a rovněž mohou zvýšit svou šanci
na získání kvalitního teritoria tím, že zů-
stanou v blízkosti svých příbuzných.
Proto vyšší natální disperze slepic v tom-
to případě představuje spíše prostředek
snižující riziko příbuzenského párování
(Martin & Hannon 1987).

Již tradičně ekologové vyzdvihují me-
zidruhové potravní interakce, jako je
predace či parazitace, které způsobují
změny v denzitě populací a jsou tedy
považovány za nezbytné mechanismy
k zajištění cykličnosti. U tetřevovitých
však tyto vztahy zřejmě nepůsobí kom-
pletně u všech populací, protože někte-
ré rovněž cyklují i při nízké hladině pa-
razitace a predačního tlaku. Potom tedy
musí výskyt cyklů zaručovat sociální
a vnitřní mechanismy (Stenseth & Ims
1993). Mountford et al. (1990) vytvořili
ilustrativní koncepční model, jak mo-
hou změny v početnosti fungovat uvnitř
příbuzenských skupin bělokurů rous-
ných (Lagopus lagopus scoticus) na vře-
sovištích v severovýchodním Skotsku.
Mladí kohouti mnohem snadněji obha-
jují svá teritoria, nezbytná k přežití a re-
produkci, již ze známých důvodů v pří-
buzenských skupinách a při nízké po-
pulační denzitě. Tyto pozitivní vazby
v následujících letech způsobí růst po-
četnosti příbuzenské skupiny, což zna-
mená, že denzita populace roste. Při do-
sažení nosné kapacity vřesoviště pocho-
pitelně úmrtnost stoupá a denzita klesá
a teprve když počet držitelů teritorií
klesne, cyklus se obnovuje. Tento pro-
ces je však možný jen tehdy, pokud je
zajištěna dostatečná výše molekulární-
ho polymorfismu (Piertney et al. 1999),
protože pouze při vysoké genetické va-
riabilitě (tj. v přítomnosti vzácné alely
a jejich neobvyklých kombinací) mohou
populace reagovat na změny prostředí,
jako je znečištění, nové nemoci nebo
změna klimatu (Beebee & Rowe 2004).

Prostředí a potrava

Tetřívek obecný bývá nejvíce spojován
s porosty raných sukcesních stadií s pře-
vahou brusnicovitých (Vacciniaceae)
a/nebo vřesem obecným (Calluna vulga-
ris) v bylinném patře, protože poskytují
dostatečnou potravní nabídku a zároveň
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úkryt před predátory (např. Børset 1973,
Brittas & Willebrand 1991, Baines 1994,
Caizergues & Ellison 2002). Ve fragmen-
tované krajině západní a střední Evropy
však využívá i dalších typů prostředí, jako
jsou louky, pastviny (Baines 1994, Star-
ling-Westerberg 2001), listnaté, jehličnaté
a smíšené lesy prostoupené pasekami
(Glutz von Blotzheim et al. 1981, Storaas
& Wegge 1987, Klaus et al. 1990).

Brusnice a vřes obecný tvoří důleži-
tou složku potravy tetřívka téměř po celý
rok díky svému vysokému energetické-
mu obsahu a bílkovinám (Ponce 1985,
Baines 1994). V zimě je potrava doplňo-
vána listy, jehlicemi, jehnědami a pupe-
ny různých druhů dřevin (Picozzi &
Hepburn 1984, Ponce 1987), naopak
v letní potravě převládají semena a vege-
tativní části trav (Starling-Westerberg
2001). Kuřata se v prvních dvou týdnech
života živí různými bezobratlými, při-
čemž nejvíce jsou zastoupeni mravenci
(Formicidae), housenky motýlů (Lepi-
doptera) a larvy širopasých (Symphyta,
Tenthredinidae; Picozzi & Hepburn
1984, Starling-Westerberg 2001).

Velikost domovských okrsků tetřívka
kolísá mezi populacemi i v rámci nich
v rozsahu 4–800 ha v závislosti na mno-
ha faktorech. Pomocí telemetrie bylo
zjištěno, že velikost okrsku se mění
v souvislosti se stářím jedince (Robel
1969, Francechi & Mattedi 1995), lidský-
mi aktivitami na lokalitě (Houard &
Mure 1987), nabídkou vhodného pro-
středí (Francechi & Mattedi 1995) a roč-
ním obdobím (Svobodová 2005).

Ve shodě s ostatními evropskými po-
pulacemi tetřívek v ČR přednostně vyu-
žívá lesní porosty mladších sukcesních
stadií a rašeliniště (Šťastný et al. 1997).
V Krušných horách jsou to především
porosty tvořené smrkem pichlavým
(Picea pungens) a břízou bělokorou
(Betula pendula) s pokryvností keřové-
ho patra 60–70 % (Šímová 1996), kde

jeho hlavní potravu tvoří části listnatých
dřevin (hlavně břízy), trávy (Poaceae)
a borůvka Vaccinium myrtillus (Mál-
ková 1996).

Výběr partnera

Hlavním důvodem obrovského zájmu
o studium tohoto ptačího druhu je jeho
neobvyklý rozmnožovací systém, tzv. le-
kování (Höglund & Alatalo 1995). V dub-
nu a květnu, během časného rána, se ko-
houti ve svatebním šatě shromažďují na
tradičních tokaništích (lecích, arénách),
kde se prezentují ve snaze získat přízeň
samic. Zde obhajují malá teritoria, která
neobsahují žádné očividné zdroje kro-
mě samců samotných. Samice přicházejí
na tokaniště v polovině období toku tři
až čtyři po sobě následující rána s cílem
vybrat si vhodného samce k páření. Páří
se však pouze jednou, přičemž většina
páření se uskuteční v krátkém časovém
úseku během jednoho až dvou týdnů
(Alatalo et al. 1992). Poté slepice přebí-
rají veškerou další zodpovědnost za in-
kubaci snůšky a péči o mláďata, zatímco
kohouti zůstávají na tokaništích a snaží
se získat další slepice. Znamená to tedy,
že samice ze své volby z páření nemo-
hou získat přímé výhody, jako je dobré
teritorium nebo pečující samec. Primár-
ní zisky plynoucí z volby nejlepšího sam-
ce mohou být tedy považovány spíše za
nepřímé, kdy kvalitní geny samce budou
zděděny jeho potomky. Tento aspekt
dělá systém lekování o to zajímavějším,
jsou-li otázky zabývající se volbou part-
nera geneticky a ekologicky zaměřeny
(Anderson 1994). V případě lekujících
druhů se tedy může zdát, že samičí volba
je klíčovým mechanismem pohlavního
výběru, v němž samčí kompetice hraje
druhořadou roli (Sæther et al. 1999).

Při absenci samic se představení sam-
ců na tokaništích skládá z vokálních
(bublání, pšoukání, kdákání) a vizuál-
ních projevů (kroužení, procházení,
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probírání peří, stání, vyhledávání a poží-
rání potravy) a zápasení (Koivisto 1965).
Pokud jsou však samice přítomny, před-
váděcí repertoár samců bývá redukován
jen na tři typy chování: bublání, krouže-
ní a zápasení, což naznačuje, že prefe-
rence samic by se mohly odvíjet od cho-
vání samců při toku. Na druhou stranu
hypotéza „temporal spillover“ („časový
signál“, „hot shot“ nebo také „atraktivní
samec“) předpokládá, že samice kopulu-
jí v historicky úspěšných teritoriích
nebo lokalitách (Warner 1987, Gibson
1992). Úspěšní samci jsou nejčastěji
dvou- až tříletí jedinci (Kruijt & de Vos
1988), kteří lépe přežívají v zimě (Alatalo
et al. 1991) a jsou méně náchylní k ně-
kterým druhům parazitů (Höglund et al.
1992). Rovněž velikost poušků, která po-
zitivně koreluje s množstvím testostero-
nu, má průkazný vliv při výběru partne-
rů (Rintamäki et al. 2000). Podle dalších
studií však nejdůležitějšími faktory urču-
jícími úspěšnost samců je dominantní
chování, vysoká hladina testosteronu
a relativně velké teritorium v centru to-
kaniště (Alatalo et al. 1991, Hovi et al.
1994, Rintamäki et al. 1995, Alatalo et al.
1996, Höglund et al. 1997, Rintamäki et
al. 1998). Ornamenty (poušky, lyra, lesk)
a projevy chování samců pak mají mít
pouze doplňující efekt pro samičí volbu
(Höglund et al. 1992, Höglund et al.
1994, Rintamäki et al. 2002). Na druhou
stranu, aby znaky jako jsou dominance
a vysoká hladina testosteronu mohly být
vůbec přirozeně selektovány, musí se
projevovat v rozdílech v chování jedin-
ců. Proto je pohlavní výběr tetřívka
obecného zřejmě komplexní souhrou
mezi konkurencí samců a preferencemi
samic, která podporuje prosazení zdra-
vých a aktivních jedinců (Rintamäki et
al. 2001). Kromě toho dominantní
a atraktivní samci jsou vždy přítomni na
leku, protože vzhledem k vysoké morta-
litě teritoriálních samců (v důsledku vy-

čerpání; Angelstam 1984) může dojít
k přeskupení jejich teritorií v pořadí na
vytoužené místo v centru arény (Kokko
et al. 1998, Rintamäki et al. 1999). Navíc
bylo pomocí nejnovějších molekulár-
ních metod zjištěno, že jedinci s vyso-
kou genetickou variabilitou snáze obhá-
jí svá teritoria, což vysvětluje i negativní
vztah mezi kopulační úspěšností a pří-
buzenským párováním (inbreedingem;
Höglund et al. 2002).

Na tokaništi má možnost kopulace
pouze několik málo samců, zatímco vět-
šina z nich se nepáří vůbec (Höglund &
Alatalo 1995). Do reprodukce však mo-
hou zasáhnout i takoví samci, kteří obha-
jují svá teritoria v blízkosti nejatraktivněj-
šího samce (spatial spillover hypothesis,
„hypotéza prostorového signálu“; Rinta-
mäki et al. 1995). K podpoře této hypoté-
zy může přispívat několik skutečností.
V prvé řadě slepice se páří jen jednou,
a to při své poslední návštěvě tokaniště
(Alatalo et al. 1992), přičemž tento oka-
mžik se zdá být vysoce synchronizován
u všech samic na tokaništi. Mnoho samic
pak kopuluje během jednoho rána, takže
se v teritoriu nejlepšího samce může vy-
tvořit celý zástup žádostivých samic, kte-
ré dlouhé čekání donutí ke kopulaci se
sousedními samci. Za druhé, pro samice
může být velice obtížné rozpoznat nej-
lepšího samce, protože rozdíly mezi
nimi mohou být natolik jemné, že sami-
ce raději kopírují volbu starších, a tedy
i zkušenějších slepic (Höglund & Ro-
bertson 1990). Kopírování by rovněž
mohlo představovat mechanismus umož-
ňující volbu samce s bohatší a delší his-
torií na tokaništi (Kokko et al. 1999).
Avšak v terminologii přímého zisku
(Kirkpatrick & Ryan 1991) není pro sle-
pice nutné vyhledávat samce s nejvyšší
zdatností (fitness), proto zrovna tak dob-
ře mohou kopulovat s jeho sousedy.

„Prostorový signál“ může mít důležitý
vliv na samotný vývoj situace na leku,
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uvážíme-li, že samice preferují tokaniště
s vyšší denzitou samců bez ohledu na je-
jich kvalitu (Alatalo et al. 1992, Hovi et al.
1994). Méně atraktivní samci pak mohou
získat více přesunem na větší leky do
blízkosti atraktivního samce, než když se
budou předvádět izolovaně na malých
tokaništích (Alatalo 1992). Höglund et al.
(1999) však v souladu s hypotézou pří-
buzenského výběru (kin-selection hypo-
thesis) potvrdili, že samci (včetně nejlep-
šího) tokající na společném leku jsou si
blízce příbuzní (Kokko & Lindström
1996). Noví samci svým připojením
k nejlepšímu samci tak zvýší nejen jeho
atraktivnost, ale mohou se reprodukovat
nepřímo přes “jeho” geny, protože s ním
sdílí podstatnou část genomu. Potom
tedy v pojetí sobeckého genu (Dawkins
1998) mohou mít neúspěšní samci stále
nenulovou zdatnost, pokud jsou příbuz-
ní s úspěšným samcem.

V každém případě je třeba pozname-
nat, že existují také nelekující populace
(Krujit & de Vos 1988, Šímová 1996) a po-
zorování kopulací solitérních samců
(Krujit et al. 1972, de Vos 1983). Vznik ne-
lekujících populací může souviset se
skladbou prostředí, věkovou a genetickou
strukturou populace, avšak nejpravděpo-
dobnějším vysvětlením se zdá být nízká
populační hustota (Höglund & Stöhr
1997). Proto přítomnost nelekujících po-
pulací tak může být známkou kritické po-
pulační hustoty a rizika vymírání popula-
ce (Alleeho efekt, Begon et al. 1997).

Nezodpovězenou otázkou nadále zů-
stává, nakolik je pro tetřívčí slepice ris-
kantní spoléhat pouze na jedinou krát-
kou kopulaci v sezóně, a to přesto, že
jedna kopulace se zdá být dostačující
k oplození celé snůšky (Alatalo et al.
1996), obdobně jako je tomu u mnoha
nelekujících druhů (Birkhead & Møller
1993). Vysvětlením by mohla být cena za
mnohonásobné páření v podobě rizika
parazitace a predace, jež může být u le-

kujících druhů vyšší než potenciální vý-
hody plynoucí z mnohonásobného pá-
ření (vyšší genetická diverzita a kvalita
potomků; Alatalo et al. 1996). Na otevře-
ných tokaništích jsou však tetřívci rela-
tivně chráněni před predací a úspěšné
útoky predátorů (jestřáb lesní Accipiter
gentilis) jsou výjimečné (Rintamäki et al.
1995). Nicméně v porovnání s druhy ži-
jícími v párech mají všechny samice le-
kujících druhů jedinečnou příležitost
vybrat si samce nejlepších kvalit (Rin-
tamäki et al. 1998). Jejich výběr však
mnohdy bývá narušen agresivním cho-
váním samic, kterým si slepice zřejmě
pouze zabezpečují úspěšné páření pro
sebe samotné v období inseminačního
okna (tj. krátkého období po snesení
vejce, kdy jsou vejcovody průchodné až
k vaječníkům, v jejichž blízkosti dochází
k oplození, Karvonen et al. 2000), spíše
než aby se snažily o vyloučení ostatních
samic z vlastního aktu páření s nejkvalit-
nějším samcem nebo o zajištění dosta-
tečného množství dostupného sperma-
tu (Berglund et al. 1993).

Neméně zajímavé je, že dvouleté
i starší samice se stále páří se stejným
samcem jako v předchozích letech, po-
kud je stále ještě na živu (Rintamäki et
al. 1995). Tuto skutečnost Höglund et al.
(2002) interpretují jako možný mecha-
nismus zabraňující příbuzenskému pá-
rování a nelze ani vyloučit, že dlouhodo-
bá aktivní přítomnost samce na tokaniš-
ti je pro samice spolehlivým znakem
kvality jeho genů (Kokko et al. 1999).
Nároky slepic na lekování v dlouhodo-
bém měřítku pak mohou být elegant-
ním vysvětlením poctivých bojů kohou-
tů na tokaništích během podzimu (tzv.
podzimní tok), kdy k žádným kopula-
cím nedochází (Rintamäki et al. 1999).

Hnízdění

Hnízdo si samice staví na zemi jako ma-
lou kotlinku vystlanou suchým rostlin-
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ným materiálem, nejčastěji umístěnou
pod větvemi stromů (Glutz von Blotz-
heim et al. 1981, Storaas 1988). Slepice
hnízdí několik let po sobě téměř na stej-
ných místech (Angelstam et al. 1985).
Pokud je však snůška predována, násle-
dující místo k hnízdění slepice volí
v mnohem větší vzdálenosti od předcho-
zího než úspěšná slepice (Marjakangas
& Törmälä 1997). Plná snůška má v prů-
měru 7,9 vajec (Cramp & Simmons
1980), přičemž jednoleté samice snášejí
později v sezóně a mají menší snůšky
než starší slepice a jejich kuřata mají rov-
něž nižší přežívání (Caizergues & Ellison
2000). Navíc není vyloučeno, že samice
investují do snůšek odlišně v důsledku
své volby při páření. Slepice v dobré kon-
dici si vybírají výše postavené samce na
leku a ty, které se skutečně páří s nejlep-
šími samci, pak kladou větší snůšky.
Přímý vztah mezi samičí kondicí a veli-
kostí snůšky však nebyl dosud potvrzen
(Rintamäki et al. 1998), neboť vyžaduje
promyšlený manipulační experiment.

Slepice inkubují snůšku v průměru
23–25 dní a líhnutí mláďat je spojeno s ča-
sem maximální nabídky housenek
(Baines et al. 1996). Mláďata rostou velice
rychle a již ve stáří dvou týdnů jsou schop-
na letu na delší vzdálenost. V rodinkách
se zdržují do začátku zimy, kdy se přesku-
pují do hejnek (Hudec 1983). Pouze sam-
ci patřící ke stejnému zimnímu hejnu jsou
si blízce příbuzní, což by mohl být důsle-
dek rozdílné disperze obou pohlaví se sil-
nou věrností samců k rodišti (filopatrie;
Höglund et al. 1999). Kohouti z jednoho
hejna jsou však navíc geneticky strukturo-
váni mezi jednotlivými leky. Tento fakt
pravděpodobně potvrzuje existenci další-
ho doposud neznámého mechanismu,
než jakým je disperze.

Ohrožení a ochranná opatření

Dramatický pokles populace tetřívka
obecného na mnoha místech západní

a střední Evropy může být vysvětlen
nadměrnou fragmentací jeho přirozené-
ho prostředí (Storch 2000). Antropo-
genní fragmentace biotopů však nevede
pouze k úbytku přirozeného prostředí
a k rozšiřování nových biotopů, ale sou-
běžně dochází i ke změně výsledné pro-
storové struktury krajinné mozaiky. Úro-
veň mozaikovitosti a prostorová struktu-
ra krajiny zásadně ovlivňují ekologické
procesy, jako je chování živočichů, dyna-
mika populací či celých společenstev
a populační genetika (Primack 1993).
Fragmentací přirozeného prostředí tet-
řívka skutečně došlo k redukci genetic-
ké variability v alpských populacích, kte-
rá je v porovnání se „spojitými“ a počet-
nějšími populacemi ve Švédsku a Rusku
nižší (Caizergues et al. 2003).

Stejně tak mohou člověkem podmíně-
né změny ve struktuře krajiny ovlivňovat
populační dynamiku ptačích druhů ne-
přímo, prostřednictvím mezidruhových
interakcí, přičemž nejdůležitějším fakto-
rem zodpovědným za nízkou hnízdní ús-
pěšnost ptačích druhů bývá považována
predace (Ricklefs 1969, Martin 1995).
V prvé řadě může fragmentovaná krajina
podporovat vyšší denzitu i diverzitu pre-
dátorů generalistů, kteří na rozdíl od bi-
otopových specialistů pronikají mnoha
biotopy (Andrén 1992). Kromě toho
s rostoucí fragmentací klesá velikost plo-
šek a vzdálenost hnízd k okraji biotopů,
kde hnízda mohou trpět vyšší predací
než uvnitř biotopů (Storaas & Wegge
1987). Okraje pak lákají predátory vyšší
potravní nabídkou nebo jsou jimi využí-
vány jako cestovní koridory (Vickery et
al. 1992). V tomto ohledu byly tři nedáv-
né práce zaměřeny na fragmentaci lesů
ve Finsku, která skutečně negativně
ovlivnila velikost rodinek tetřívků obec-
ných (Kurki & Lindén 1995, Kurki et al.
1997, 2000). Ačkoliv okrajový efekt na
predaci zemních hnízd byl doložen spíše
ve fragmentovaných krajinách obýva-
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ných predátory generalisty jako je kuna
či liška (Chalfoun et al. 2002, Stephens et
al. 2004), jeho přímý vliv ve střední
Evropě však zůstává stále nejasný
(Storch 1991, Lahti 2001, Batáry & Báldi
2004, Svobodová et al. 2004). Proto se
zdá být nejjednoznačnějším faktorem
determinujícím přežívání zemních hnízd
jejich ukrytí v závislosti na výšce a husto-
tě vegetace (Storaas 1988, Calladine et al.
2002, Svobodová et al. 2004).

Přirozená délka života tetřívka obec-
ného patří k nejnižším mezi tetřevovitý-
mi (5 let; Cramp & Simmons 1980).
Roční přežívání dospělých samců bývá
nejnižší v období toku, zatímco samice
mají nejvyšší mortalitu v době inkubace
snůšek (Caizergues & Ellison 1997,
Warren & Baines 2002). Jednoletí ko-
houtci nejhůře přežívají v zimním obdo-
bí (Angelstam 1984, Willebrand 1988,
Warren & Baines 2002), i když ve studii
z francouzských Alp rozdíly v přežívání
mladých a adultních samců nebyly po-
tvrzeny (Caizergues & Ellison 1997).
Naopak je zřejmé, že zimní mortalita tet-
řívků klesá s možností nocování ve sně-
hu (snow roosting) a shlukováním do
hejn (Marjakangas 1992). Nejčastější pří-
činou úmrtí adultních jedinců je opět
predace (Caizergues & Ellison 1997;
Warren & Baines 2002). Zatímco v se-
verských lesích Skandinávie hlavními
predátory tetřívčích snůšek i vzletných
jedinců bývají shodně velcí savci (liška,
kuna; Marcström et al. 1988, Kurki et al.
1997, Smedshaug et al. 1999), v kulturní
krajině převládají spíše ptačí predátoři
(jestřáb; Willebrand 1988, Andrén 1992,
Caizergues & Ellison 1997, Spidsø et al.
1997, Summers et al. 2004). V tomto
ohledu krajina Krušných hor s nejpočet-
nější populací tetřívků v ČR spíše připo-
míná chudé severské ekosystémy, s jed-
ním až dvěma dominantními predátory
(hlavně liška a kuna; Svobodová et al.
2004), jejichž predační tlak je silně ovliv-

něn početností drobných savců (Šálek et
al. 2004).

Na ostrovech v severním Baltu a v se-
verním Norsku se redukcí počtů predá-
torů docílilo vyšší velikosti snůšek,
hnízdní úspěšnosti a populační denzity
(Marcström et al. 1988, Kauhala et al.
2000). Avšak ve Velké Británii došlo po
omezení regulačních opatření k velice
rychlému poklesu tokajících samců
(Baines et al. 2003). Ostatně jsou popsá-
ny i případy, kdy vliv regulace predátorů
na hnízdní úspěšnost nebyl zazname-
nán vůbec (Baines 1996).

Úspěšnost hnízdění ovlivňuje řada
faktorů. Dlouhotrvající dubnové či červ-
nové deště jsou nejžhavějším kandidá-
tem na vysvětlení nízké produktivity tet-
řívků obecných ve Velké Británii (Moss
1986, Summers et al. 2004). Nelze však
vyloučit, že v jiných oblastech budou
hrát roli rovněž další faktory, jako je kon-
dice samic nebo potravní nabídka. V se-
verní Anglii na plochách s omezenou
pastvou byl zjištěn vyšší podíl slepic
s kuřaty a vyšší počet tokajících kohoutů
než na místech s intenzivní pastvou
(Baines 1996, Calladine et al. 2002), jeli-
kož vyšší vegetace podporuje větší na-
bídku rostlinné potravy, denzitu bezo-
bratlých (Baines et al. 1996) a také může
poskytovat úkryt pro kuřata před ne-
příznivým počasím a ptačími predátory.
Naopak příliš vysoká vegetace zvyšuje
riziko podchlazení a snižuje možnost
úniku před pozemními, čichem se ori-
entujícími predátory. Proto by ochranář-
ská opatření měla tetřívkům obecným
zaručovat dostatečnou diverzitu bylin-
ného pokryvu (Calladine et al. 2002).
V Krušných horách vhodnou mozaiku
bylinného patra pravděpodobně posky-
tují bylinné porosty v mladých výsad-
bách smrků, kde byla biomasa i diverzita
bezobratlých také nejvyšší v porovnání
se vzrostlým lesem a loukou (J. Svobo-
dová et al. nepubl.).
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Významné ohrožení pro lesní kury
rovněž přestavuje oplocení mladých vý-
sadeb. Přitom lze fyzickým střetům vel-
mi snadno předejít označením plotů ba-
revnými praporky (Baines & Summers
1997, Baines & Andrew 2003). Neméně
zajímavé je, že ani jedna z výše uvede-
ných skotských studií nezjistila, že by
oplocení představovalo potenciální
ohrožení pro ostatní druhy ptáků.

V ČR dosud nebyla publikována prá-
ce, která by se exaktně zabývala analý-
zou faktorů přispívajících k úbytku tet-
řívka obecného na našem území. Jedná
se spíše o teoretické úvahy o nepřízni-
vých vlivech antropogenně podmíně-
ných změn ve struktuře biotopů na po-
čty tetřevovitých, které nejsou podlože-
ny statisticky (Porkert 1982, 1989, Šťast-
ný et al. 2000). Za povšimnutí však urči-
tě stojí studie J. Andresky (1986) sledují-
cí vývoj populace tetřeva hlušce (Tetrao
urogallus) na základě historických mys-
liveckých pramenů, kde je za hlavní pří-
činu úbytku a na mnoha místech jeho
úplného vymizení považován nepřimě-
řeně vysoký odstřel tokajících kohoutů.
S nadměrným odstřelem se však zřejmě
nedokázaly vyrovnat nejen populace
tetřívků v Čechách (Šťastný in litt.), ale
ani populace z řady dalších míst Evropy
(Storch 2000).

ZÁVĚR

I když o tetřívcích obecných toho bylo
napsáno mnoho, v žádném případě nel-
ze říci, že již byly všechny otázky vyčer-
pány a na všechny byla nalezena jedno-
značná odpověď. S klidným svědomím
si proto dovoluji tvrdit, že s tetřívčí té-
matikou se ve vědeckých a odborných
časopisech budeme setkávat i nadále.
Pokud však tetřívek obecný z území ČR
v příštích letech nevymizí úplně, budou
v jeho případě aktuální především otáz-
ky týkající se důkladně propracované

koncepce záchranného programu a ma-
nagementových návrhů v konkrétních
oblastech výskytu, k čemuž by mohly
napomoci i výsledky mé disertační prá-
ce (Svobodová 2005).

Výsledky ze studií tetřívků obecných
v Krušných horách jasně ukazují, že po-
stupující sukcese mladých porostů zde
může mít zásadní význam pro budoucí
vývoji populační dynamiky tohoto dru-
hu. Mladé porosty s větvemi sahajícími
až k zemi poskytují mnoho úkrytových
možností i potravu pro hnízdící slepice,
kuřata i dospělé ptáky. Proto by v cílo-
vých oblastech měla být zachována mo-
zaika různých sukcesních stadií lesních
porostů prostoupených pasekami či
světlinami, které umožňují rozvoj brus-
nicovitých a vřesovcovitých v bylinném
patře.

Uvážíme-li velice nízké přežívání ko-
houtů v Krušných horách (Svobodová
2005), redukce predátorů se může jevit
jako nejefektivnější ochrana tohoto pta-
čího druhu. Je však nezbytné si uvědo-
mit finanční i časovou náročnost těchto
zákroků a zároveň pozitivní roli predá-
torů v kulturní krajině zejména ve vzta-
hu jejich potravní návaznosti na drobné
savce. Proto snahy lesníků dramaticky
snižovat počty hlodavců mohou snadno
vést ke zvýšení predačního tlaku vel-
kých savců (liška, kuna) nejen na zemní
hnízda, ale stejný vliv lze očekávat i na
dospělé ptáky či kuřata.

SUMMARY

The review focuses on one bird species,
the Black Grouse (Tetrao tetrix). It is di-
vided into five thematic blocks discuss-
ing relevant papers on ecology of this en-
dangered species in Europe.

Of 17 species of forest grouses
(Tetraonidae), the Black Grouse is a po-
lygamous species with Palearctic distri-
bution. Its present population is estimat-



27

SYLVIA 41 / 2005

ed at 70–100,000 displaying males in
western and central Europe and at least
at 1 million „pairs“ in the eastern part of
its breeding range. In the Czech Republic
it nowadays occurs especially in the bor-
derland mountains in numbers of
800–1000 displaying males (Fig. 2).

Periodical fluctuations in numbers
and synchronous cycles of forest grouses
described mainly in Scandinavian pop-
ulations were induced by variation of
predation rate, external factors (Mo-
ran’s effects; e.g., July rains), and disper-
sion. In comparison with other tetrao-
nid species, the Black Grouse exhibits
rather high dispersal. Whereas the av-
erage natal dispersal of males is almost
zero, females disperse 10–20 km which
is probably a mechanism of inbreeding
avoidance.

In fragmented landscapes of western
and central Europe, the Black Grouse
use various types of habitats (meadows,
pastures, deciduous, coniferous and
mixed forests interspaced with clearings).
However, similarly to situation in the
Czech Republic it is most often bound to
early successional stages of forest growths
with ericaceous and vacciniaceous ve-
getation which constitute an important
food component for the Black Grouse
almost all year round.

The main reason of a special interest
in this species is its uncommon mating
system, lekking. Only a few males have
the possibility of mating in one lek, most
of them never achieving copulation.
Dominant behaviour, high testosterone
level and relatively large territory in the
centre of lekking arena are supposed to
be the most important factors predicting
male mating success. Additionally, fe-
males also prefer leks with higher male
density regardless of the quality of
a male. According to kin-selection hypo-
thesis, however, it was suggested that
males displaying in the same lek are

closely related, including the top male.
Therefore, new males may increase
attractiveness of the top male by
attaching to his lek but they also can
reproduce indirectly through “his” genes
because they share with him essential
part of its genome.

It should be noted, however, that ob-
servations of non-lekking populations
and copulations of solitarily displaying
cocks have been published. Factors such
as habitat structure, age and genetic
structure of population might be conse-
quences of the non-lekking populations.
Nevertheless, low population density
seems to be the most probable explana-
tion.

Interestingly, 2-year-old and older
hens still mate with the same cock as in
previous years which can be also
a mechanism of inbreeding avoidance.
Moreover, longstanding active presence
of the male in the arena might be a re-
liable signal of quality of his genes for fe-
males.

Breeding hens build their nests al-
most every year in the same place. Mean
clutch size is 7.9 eggs, yearling females
lay eggs later in the breeding season,
have smaller clutches and chicks with
lower survival rate than older hens.
Females usually incubate clutch for
23–25 days and chick hatching is timed
to the peak abundance of caterpillars.
Siblings remain in broods until the be-
ginning of winter, and thereafter they
aggregate into flocks. In winter flocks
only males are closely related which
might be a consequence of different sex
dispersal with strong natal philopatry of
males.

Dramatic decline of Black Grouse in
western and central Europe was caused
directly by degradation and fragmenta-
tion of its natural habitats and overhun-
ting, or indirectly through demographic
processes (reduction of effective popula-
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tion size and restriction of gene flow)
and interspecific interactions (preda-
tion). Moreover, numbers of forest grouses
in Great Britain have been negatively
influenced by overgrazing, fencing
forest plantations and especially by long-
standing April and June rains causing
low breeding success.

Even if numerous papers about Black
Grouse have been already published, it
is not possible to say that clear answers
were provided to all questions. In the
case of the Czech Black Grouse, the ques-
tions should be focused on careful con-
cept of national action plan and region-
al management plans.
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