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Územie Nízkych Tatier a Veľkej Fatry predstavuje jadrovú populáciu hlucháňa hôrneho (Tetrao 
urogallus) v Západných Karpatoch. Po veternej smršti v roku 2004 tu došlo k významným 
zásahom do jeho habitatu. Pre záchranu tohto vtáčieho druhu sú kľúčové ucelené informácie 
o kvalite a rozlohe habitatu, ktoré sme spracovali v tejto štúdii, pomocou dvoch metodických 
prístupov. V rokoch 2011–2012 sme v uvedených pohoriach vykonali hodnotenie prostredia 
a výskytu tetrova hlucháňa na 666 bodových transektoch umiestnených na línii o dĺžke 132 km. 
Na posúdenie vhodnosti habitatov na úrovni porastu sme použili index vhodnosti habitatu 
(HSI). Na vytvorenie modelu vhodného habitatu na úrovni krajiny sme využili komplexný mo-
del MaxEnt. HSI na plochách suchého lesa bolo štatisticky významne vyššie v porovnaní s asa-
novanou plochou. HSI bol najvyšší pre prales, nižší pre hospodársky les a najnižší pre holiny. 
Z aplikácie modelu MaxEnt vyplynulo, že na úrovni krajiny najlepše vysvetľovali prítomnosť 
hlucháňa premenné: priemerná ročná teplota, priemerné júlové zrážky, krajinná pokrývka, 
nadmorská výška (m n. m.), druhové zloženie porastu a zakmenenie porastu. Potenciálne 
vhodné územie pre výskyt hlucháňa malo rozlohu 180 km2 (16 % lesných porastov modelové-
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ho územia). Táto rozloha je pre minimálnu životaschopnú populáciu hlucháňa nedostatočná. 
Dochádza k fragmentácii habitatu vykonanými lesohospodárskymi zásahmi. Ohrozenie zdrojo-
vej populácie hlucháňa predstavuje ohrozenie celoslovenskej populácie. Je potrebné zabrániť 
ďalšej strate vhodných porastov a zmeniť spôsob manažmentu.

The area of the Nízke Tatry and Veľká Fatra Mts. is considered a core population habitat of 
the Western Capercaillie (Tetrao urogallus) in the Western Carpathians. Considerable interven-
tions occurred in this habitat after the windstorm in 2004. We provide complex information 
about the quality and size of the suitable habitat – representing key data for successful con-
servation of this species – obtained by two methodological approaches. Habitat characteristics 
were recorded at 666 points on a 132 km transect during the years 2011–2012. To assess habi-
tat suitability at the level of forest stands, we used the habitat suitability index (HSI). To create 
a habitat suitability model at the landscape level, we used the complex MaxEnt model. HSI was 
significantly higher in unmanaged forests affected by bark-beetle, compared to managed areas. 
The highest HSI values were obtained in primary forests, lower in managed forests and lowest 
in clear-cuts. Application of the MaxEnt model showed that Capercaillie presence is best ex-
plained by the following variables: mean annual temperature, mean July precipitation, type of 
land cover, altitude, tree species composition, and canopy closure. The potential suitable habitat 
was 180 km2 in size (16% of the forests in the study area). However, this area is not sufficient 
for a minimum viable population. Furthermore, the suitable habitat is being fragmented by 
salvage logging practices. The threat to the source population represents a threat to the entire 
Slovak population of the species. It is crucial to stop further loss of Capercaillie habitats through 
changes in forest management.

Keywords: endangered species, forest management, habitat assessment, habitat loss, mini-
mum viable population 

ÚVOD

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) je 
dôležitým elementom prírodného de-
dičstva Karpát. Populácia hlucháňa naj-
mä v strednej a západnej Európe prudko 
ustupuje (Storch 2001). Hlucháň je za-
radený v prílohe 1 Európskej Smernice 
o ochrane vtáctva a je na zozname v čer-
venej knihe väčšiny krajín západnej, 
strednej a juhovýchodnej Európy (Storch 
2000). Nízka reprodukcia spôsobená 
priamym a nepriamym vplyvom lesného 
hospodárstva je hlavný dôvod pokle-
su populácií tetrova hlucháňa v Európe 
(Wegge et al. 2005), pretože vývojové 
štádiá nasledujúce po veľkoplošnej ťaž-
be značne znižujú potravnú ponuku 
a úkrytové možnosti pre juvenilné jedin-
ce (Lakka & Kouki 2009). Na Slovensku 
boli podľa Sanigu (1994) hlavné príčiny 

poklesu hlucháních populácií lesohos-
podárska činnosť (velkoplošné holoruby 
a následný vznik tmavých monokultúr 
a chemizácia pesticídmi), znečisťova-
nie ovzdušia, ktoré priamo ovplyvňuje 
zdravotný stav jedincov a taktiež znižu-
je potravinovú ponuku hmyzu a rastlín 
(Porkert 1982), nadmerný lov, vyrušo-
vanie inými ľudskými aktivitami a pri-
rodzené negatívne faktory (napr. pre-
dácia). Telemetrické údaje ukázali, že 
hlucháne počas roka využívajú plochu 
132–1207 ha, priemerne 550 ha (Storch 
1995). Hlucháň je kvôli obrovským pries-
torovým nárokom veľmi citlivý na frag-
mentáciu lesa (Storch 1997, Kurki et al. 
2000). 

V roku 1972 poľovnícka štatistika uvá-
dzala pre územie Slovenska 3700 kohútov, 
v roku 1992 bol na Slovensku odhado-
vaný počet jedincov 1100–2000 (Saniga 
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1992). Na základe pozorovaní z rokov 
1981 až 2003 zaznamenal Saniga (2003) 
vo Veľkej a Malej Fatre, Kremnických vr-
choch, Starohorských vrchoch a Nízkych 
Tatrách zánik tokanísk a značný po-
kles početnosti – na 22,1 % u kohútov 
a na 13,3 % u sliepok z pôvodného stavu. 
Je jednoznačné, že početnosť hlucháňa 
na Slovensku klesá. Dnes žije vo frag-
mentovaných a vzájomne izolovaných 
populáciách približne 300–600 kohútov 
(Saniga in litt.). Vážnosť situácie si pre zá-
chranu hlucháňa na Slovensku vyžaduje 
podrobný plán manažmentu, na ktorý sú 
potrebné jasné ukazovatele životaschop-
nosti populácie. Plošný podiel vhodného 
habitatu vo fragmentovanej krajine je po-
važovaný za dobré merítko životaschop-
nosti metapopulácie (Hanski 1998). 

Grimm & Storch (2000) vytvorili sto-
chastický populačný model, ktorého 
cieľom bolo zistiť, aká veľká je minimálna 
životaschopná populácia hlucháňa, ak 
pravdepodobnosť vyhynutia v priebehu 
100 rokov má byť nižšia ako 1 %. Model 
predpovedá minimálnu životaschopnú 
populáciu s počtom okolo 470 jedincov, 
vyžadujúcu vhodný habitat s rozlohou 
až 250 km2. Vychádzajúc z týchto pa-
rametrov, v podmienkach Slovenska je 
pre dosiahnutie takejto rozlohy habitatu 
nutné zachovať prepojenie minimálne 
medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou, 
ktoré by mali slúžiť ako zdrojová po-
pulácia. Vetrová smršť z 19. 11. 2004 za-
siahla rozsiahlu plochu lesných porastov 
v študovanej oblasti, najmä v národnom 
parku Nízke Tatry. Následne došlo ku 
gradácii podkôrneho hmyzu a spracova-
niu kalamity. Celkovo v Nízkych Tatrách 
od roku 2004 došlo k vzniku odťaže-
ných plôch s rozlohou viac ako 10 000 
ha. Na väčšine územia ešte stále dochá-
dza k spracovaniu kalamity, preto je 
základnou otázkou prežitia hlucháňa na 
Slovensku, akým spôsobom sa bude vy-
víjať manažment týchto oblastí. 

Cieľom tejto štúdie je predložiť kom-
plexné informácie potrebné k záchrane 
tohto ohrozeného druhu v Západných 
Karpatoch. Cieľom je (i) vyhodnotiť 
vplyv kalamitných asanačných opatrení 
na kvalitu habitatu a výskyt hlucháňa, 
(ii) zistiť geografické rozšírenie a cel-
kovú rozlohu vhodného habitatu zdro-
jovej populácie hlucháňa v Západných 
Karpatoch na úrovni krajiny a (iii) overiť 
použiteľnosť metodiky indexu vhodnos-
ti habitatu podľa Storch (2002) na území 
Slovenska pre plánovanie manažmentu 
na úrovni porastu. Výsledky budú slúžiť 
ako podporný nástroj pri rozhodovaní 
o manažmente území s výskytom hlu-
cháňa hôrneho.

METODIKA

Študovaná oblasť

Lokality výskumu sa nachádzajú v dvoch 
orografických celkoch – Nízkych Tatrách 
a Veľkej Fatre, pričom sa študovaná ob-
lasť rozkladá na ploche 1717 km2 (obr. 1). 
Obe pohoria spadajú do Fatransko-
tatranskej oblasti (Miklós et al. 2006). 
Nadmorské výšky stúpajú od 900 do 
1550 m n. m. Klíma je charakteristic-
ká krátkym letom bohatým na zráž-
ky. Priemerná teplota v júli je 14.5 °C 
a v januári 5.5 °C. Priemerné zrážky sa 
pohybujú medzi 1000–1400 mm. V štu-
dovanej oblasti dominujú spoločenstvá 
smrekových lesov čučoriedkových na 
podzolových typoch pôd, na ne nadvä-
zujú jedľovo-smrekové lesy a jedľové 
lesy, prípadne na minerálne bohatšom 
podloží smrekové lesy vysokobylinné 
(Michalko et al.1986). Prirodzené lesné 
spoločenstvá sú v súčasnosti v značnej 
miere premenené na hospodárske lesy, 
často s pozmenenou druhovou sklad-
bou porastotvorných drevín. Rozsiahle 
plochy lesov aj na hornej hranici lesa sú 
ovplyvnené asanačnou kalamitnou ťaž-
bou a chemickými postrekmi. 
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TERÉNNE PRÁCE A ZBER DÁT 

Porasty s lokalitami boli vybrané na zákla-
de predpokladaného výskytu hlucháňa 
hôrneho. Terénny prieskum sa uskutoč-
nil v letnom období (júl – september) 
v rokoch 2011–2012, kedy je plne vyvinu-
tá pozemná vegetácia. Celkovo bolo zma-
povaných 666 plôch na 132 km dlhom 
transekte. Pre hodnotenie kvality habita-
tu hlucháňa bola zvolená metodika HSI, 
pretože je to finančne nenáročný nástroj, 
ktorý je jednoduché použiť aj pre prak-
tický manažment. Územie bolo mapo-
vané v transektoch, každých 200 m boli 
priradené súradnice bodu, na ktorom 
boli na kruhovej ploche s polomerom 
20 m odčítané a podrobne zaznamena-

né všetky kľúčové charakteristiky habita-
tu hlucháňa podľa metodiky na výpočet 
indexu vhodnosti habitatu (HSI, Storch 
2002): sklon svahu ( v triedach 0: < 5°, 2: 
6–15°, 3: 26–35°, 4: 36–45°, 5: >45°), po-
kryvnosť čučoriedky (%), výška bylinnej 
etáže (v triedach 1: 1–10 cm, 2: 11–20 cm, 
3: 21–30cm atď.), pokryvnosť drevinné-
ho zmladenia ( v triedach 1: < 25 %, 2: 
26– 50 %, 3: 51–75 %, 4: >75 %), sukcesné 
štádium porastu (1: mladina, 2: žrďkovina, 
3: žrďovina, 4: kmeňovina, 5: starý porast, 
6: vekovo rôznorodý porast, 0: žiadny les), 
korunový zápoj (%), drevinové zloženie, 
prítomnosť medzier v poraste a prítom-
nosť preferovaných kŕmnych stromov 
(Abies alba, Pinus sylvestris, Pinus mugo, 
Pinus cembra). Pobytové znaky (trus, 

Obr. 1. Mapa potenciálneho rozšírenia tetrova hlucháňa v študovanom území hodnotená po-
mocou modelu MaxEnt. Farebná škála vyjadruje pravdepodobnosť výskytu tetrova hlucháňa. 
Územia, ktoré vyhodnotil model ako nevhodné (<0,282), sú reprezentované bielou farbou. 
Fig. 1. Map of potential distribution of the Capercaillie in the studied area based on the MaxEnt 
model. The colour scale indicates probability of Capercaillie occurrence. Areas predicted by the 
model as unsuitable (<0.282) are shown in white.



83

SYLVIA 49 / 2013

perie, škrupiny, prachovisko atď.) sme 
hľadali po dobu 10 minút na výskumnej 
ploche každého bodu. Pokiaľ to bolo 
možné určiť, zaznamenali sme pohlavie, 
ako aj sezónu nálezu (podľa druhu kon-
zumovanej potravy). Okrem toho sme 
na každej ploche určili, či ide o suchý 
les, odťaženú plochu alebo prales. Tieto 
informácie sme následne použili k po-
rovnaniu vhodnosti habitatu a využívania 
habitatu na jednotlivých stanovištiach. 
Či sa daná výskumná plocha nachádza 
v pralese/pralesnom spoločenstve, sme 
určili podľa mapy pralesov Slovenska po-
chádzajúcou z podrobného mapovania 
v roku 2009–2010 (www.pralesy.sk). Ako 
prales je chápaný relatívne nedotknutý 
les (znaky po bývalej ľudskej činnosti 
nie sú evidované, alebo sú ťažko identifi-
kovateľné a málo evidentné) s prirodze-
ným drevinovým zložením, s výskytom 
typických druhov ekosystému, zachova-
lou prirodzenou vekovou, vertikálnou, 
horizontálnou a priestorovou štruktúrou, 
s primeranou prítomnosťou mŕtveho dre-
va (stojaceho a ležiaceho) v rôznych štá-
diách rozkladu a s prítomnosťou jedincov 
drevín, ktorých vek sa blíži fyzickému 
veku. Za prales sa považujú aj mladšie 
vývojové śtádiá lesa, ktoré vznikli po prí-
rodnej disturbancii (Jasík et al. 2009). 

Výpočet indexu vhodnosti habitatu 
HSI – habitat suitability index 
(podľa Storch 2002)

Pre každú zo zaznamenaných premen-
ných Storch (2002) zostavila funkciu pre 
výpočet indexu vhodnosti (suitability 
index, SI). SI nadobúda hodnoty medzi 
0 (nevhodný) a 1 (optimálny). Indexy 
vhodnosti sú následne skombinované 
do rovníc určujúcich hodnoty HSI. HSI 
sa počíta samostatne pre zimný a letný 
habitat, ktoré sa následne kombinujú do 
celoročného HSI. HSI, rovnako ako SI, 
nadobúda hodnoty od 0 do 1. 

Z pôvodného modelu na výpočet HSI 

sme vynechali nadmorskú výšku, ktorá 
vyjadrovala vzdialenosť od poľnohos-
podársky využívaných dolín. Dôvodom 
bolo, že všetky hodnotené plochy sa 
vyskytovali vo výške nad 900 m n.m., kde 
je hodnota tohto SI konštantná.

HSI pre zimný habitat sa počíta na 
základe sukcesného štádia porastu, ko-
runového zápoja, prítomnosti preferova-
ných kŕmnych stromov a sklonu svahu: 

HSIzima = (SIsukcesia × SIkorun. zápoj) × √(SIkŕmne 

stromy × SIsklon) 

Najdôležitejšou zložkou HSIzima je 
štruktúra stanovišťa, vyjadrená pomocou 
sukcesného štádia porastu a korunové-
ho zápoja. Oboje môžu byť limitujúce, 
ich nulové hodnoty vedú k nulovému 
HSIzima. Sklonu svahu a prítomnosti pre-
ferovaných kŕmnych stromov je pride-
lená nižšia váha. SIsklon je vždy >0. SIkŕmné 

stromy je nulový len v prípade bezlesia. 
HSI pre letný habitat kombinuje suk-

cesné štádium porastu, korunový zápoj, 
pokryvnosť čučoriedky, pokryvnosť dre-
vinného zmladenia, výšku bylinnej etáže 
a sklon svahu: 

HSIleto = 0,25 * {(SIsukcesia * SIkorun. zápoj) + 
(2SIčučoriedka * SIzmladenie) + SIbyliny} * SIsklon

Štruktúra stanovišťa, typ vegetácie – 
vyjadrený pomocou pokryvnosti čučo-
riedky a pokryvnosti drevinného zmlade-
nia a výška bylinnej etáže majú vzájomne 
kompenzujúci efekt. Najväčšia váha je 
prikladaná typu vegetácie. Sklon svahu 
môže opäť znížiť vhodnosť habitatu. 

Celoročný HSI je geometrickým prie-
merom HSIleto a HSIzima: 

HSIrok = √ (HSIzima * HSIleto)

Oba HSI sa teda vzájomne kompen-
zujú, ten s nižšou hodnotou je však 
limitujúci. 

Pre podrobnejšie informácie k výpoč-
tu HSI pozri Storch (2002).
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Obr. 2. Histogramy jednotlivých premenných: a) charakterizujúcich habitat s pozitívnym 
záznamom hlucháňa hôrneho; b) charakterizujúcich habitat s pozitívnym záznamom juve-
nilných jedincov. Vystetlenie jednotlivých premenných: ihličie (prítomnosť preferovaných 
kŕmnych stromov), výška vegetácie – výška bylinnej etáže (v triedach 1: 1–10 cm, 2: 11–20 cm, 
3: 21–30 cm atď.), zmladenie (pokryvnosť drevinného zmladenia: v triedach 1: < 25 %, 2: 
26–50 %, 3: 51–75 %, 4: >75 %), zápoj (korunový zápoj (%), sklon svahu ( v triedach 0: < 5°, 2: 
6–15°, 3: 26–35°, 4: 36–45°, 5: >45°), medzery – prítomnosť medzier v poraste, sukcesia (suk-
cesné štádium porastu: 1: mladina, 2: žrďkovina, 3: žrďovina, 4: kmeňovina, 5: starý porast, 
6: vekovo rôznorodý porast, 0: žiadny les), drevinové zloženie – v triedach (1. Picea abies, 2. 
Picea abies + Pinus sp., 3. Picea abies + Abies alba, 4. Picea abies + Larix decidua, 5. Picea 
abies + Fagus sylvatica, 6. Picea abies + Sorbus aucuparia, 7. Picea abies + iné listnaté stromy, 
8. Pinus sp., 9. Abies alba + iné listnaté stromy, 10. Fagus sylvatica, 11. Fagus sylvatica + Picea 
abies, 12. Fagus sylvatica + Abies alba), čučoriedka – pokryvnosť čučoriedky Vaccinium 
myrtillus (%).

Štatistické vyhodnotenie vhodnosti 
a využívania habitatu

S využitím popisnej štatistiky sme skon-
štruovali histogramy pre jednotlivé pre-
menné prostredia, aby sme ukázali vhod-
né vlastnosti habitatu pre výskyt druhu. 

Na testovanie vzťahu medzi hodnou HSI 
a zaznamenanými pobytovými znakmi, 
teda na overenie funkčnosti HSI v pod-
mienkach Západných Karpát, sme po-
užili všeobecný lineárny model (GLM) 
kvazibinomickej rodiny so spojovacou 
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Fig. 2. Histograms of particular habitat variables: a) characterising a habitat with confirmed 
Capercaillie presence; b) characterising a habitat with confirmed presence of Capercaillie 
juveniles. Legend: conifers – presence of prefered feeding trees, height of herb vegetation 
(in categories: 1: 1–10 cm, 2: 11–20 cm, 3: 21–30 cm etc.), regeneration (coverage of reju-
venated woody plants: in categories 1: < 25 %, 2: 26–50 %, 3: 51–75 %, 4: >75 %), canopy 
cover (in %), slope – slope inclination (in categories: 0: < 5°, 2: 6–15°, 3: 26–35°, 4: 36–45°, 5: 
>45°), gaps – presence of gaps in the stand, succession – succession stages (1. thicket , 2. pole 
timber, 3. stake wood, 4. mature forest, 5. old stand, 6. age-heterogeneous stand, 0: forest-free 
area), type of stand – species composition of the stand (in categories – 1. Picea abies, 2. Picea 
abies + Pinus sp., 3. Picea abies + Abies alba, 4. Picea abies + Larix decidua, 5. Picea abies 
+ Fagus sylvatica, 6. Picea abies + Sorbus aucuparia, 7. Picea abies + other deciduous trees, 
8. Pinus sp., 9. Abies alba + other deciduous trees, 10. Fagus sylvatica, 11. Fagus sylvatica + 
Picea Abies, 12. Fagus sylvatica + Abies alba), bilberry – bilberry cover (Vaccinium myrtillus) 
(in %).

funkciou logit. Na vyhodnotenie vplyvu 
asanačných opatrení a na vyhodnotenie 
rozdielov HSI medzi jednotlivými typmi 
stanovíšť sme použili neparametrický 
Kruskal-Wallisov test.

Pre každý z desiatich intervalov HSI 

(1 = nevyhovujúci, 10 = excelentný) 
sme vypočítali percento plôch s poby-
tovým znakom a Ivlevov index I (Krebs 
1989) na základe relatívnej dostupnosti 
 plochy (A – percento zo všetkých plôch) 
a relatívneho využívania (U – percen-
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to zo všetkých nájdených pobytových 
znakov):

I = (U – A)/(U + A).

Ivlevov index nadobúda hodnoty od 
–1 do +1, pozitívne hodnoty naznačujú 
preferenciu a negatívne vyhýbanie sa 
plochám daného intervalu.

Dáta boli spracované v programoch 
Microsoft Excel a R 2.15.2 (R Core Team, 
2011). Hladiny významnosti boli stano-
vené na  = 0,05. Všetky analýzy boli 
počítané na základe celoročného HSI. 

Modelovanie rozšírenia hlucháňa 
hôrneho 

Pre plánovanie manažmentu je potreb-
né mať ucelený obraz o stave habitatu 
na úrovni krajiny a identifikovať izolova-
né plochy habitatu. Keďže počas dvoch 
rokov mapovania HSI nebolo možné 
zozbierať dostatok dát z terénu pre 
utvorenie komplexného modelu HSI, 
potenciálne rozšírenie hlucháňa hôr-
neho na území Nízkych Tatier a Veľkej 
Fatry bolo modelované pomocou SDM 
modelu MaxEnt (Phillips et al. 2006), 
ktorý je v súčasnosti považovaný za 
jednu z najspoľahlivejších metód pre-
dikcie geografickej distribúcie najmä 
u druhov, u ktorých je k dispozícii iba 
obmedzené množstvo dostupných dát 
o ich výskyte (Elith et al. 2006; Pearson 
et al. 2007; Franklin 2009, Elith et al. 
2011). Pre modelovanie bolo použitých 
113 záznamov výskytu (pôvodných 
100 záznamov získaných počas HSI ma-
povania bolo obohatených o 13 ďalších 
záznamov pochádzajúcich z monito-
ringu ŠOP SR) a z environmentálnych 
premenných. Pracovali sme v rastro-
vom formáte s priestorovým rozlíšením 
100×100 m. 

Pre modelovanie bolo vybraných z pô-
vodných 39 len 6 prediktorov: priemerná 
ročná teplota vzduchu (°C; medzi rok-
mi 1950–2000), priemerné júlové zrážky 

(mm; medzi rokmi 1950–2000), krajin-
ná pokrývka (Corine Land Cover 2006; 
16 kategórií), nadmorská výška (m n. m.), 
druhové zloženie porastu (20 kategórií;) 
a zakmenenie porastu (0–1). 

Vzhľadom k silnej väzbe hlucháňa na 
lesné porasty a zároveň ich intenzívnej 
ťažbe v posledných rokoch, bolo po-
trebné vymedziť plochy odťažených les-
ných plôch (holín) a vyňať ich z analýzy. 
Boli použité satelitné snímky Landsat 
ETM+ za rok 2012 s rozlíšením 30×30 m. 
Použitá kompozícia bola vhodná pre 
odlíšenie ihličnatých a listnatých le-
sov, miest bez vegetácie – kanály 4,5,3 
(blízky infračervený, stredný infračer-
vený, červený). Pre klasifikáciu defo-
liácie (straty asimilačných orgánov), 
boli stanovené hodnoty tried defoliácie 
podľa %, tj. trieda 1: 0–10 %, trieda 2: 
11–20 % atď., pričom trieda 11 zname-
ná vyťažený les (Bucha et al. 2000). 
Geografické rozšírenie hlucháňa hôr-
neho tak bolo modelované v lesných 
porastoch o celkovej rozlohe 1132 km2 
(66 % rozlohy územia).

Pre overenie výsledkov modelu bol 
model 100  opakovaný a to na náhodne 
vybranej trénovacej množine dát (70 % 
záznamov o výskyte) a následne tes-
tovaný (zvyšné dáta). Predpovedacia 
schopnosť výsledného (spriemerované-
ho) modelu bola odhadnutá pomocou 
nezávislej diskriminačnej hladiny AUC 
(Area Under the ROC Curve) zodpove-
dajúce metriky pre popis grafu ROC kriv-
ky (Receiver Operating Characteristic 
curve; Fielding & Bell 1997). Výsledná 
hodnota AUC je navyše priemerom 
100 opakovaní, pri ktorom boli záznamy 
o výskyte vždy náhodne rozdelené do 
trénovacej a testovacej sady.

Pre určenie celkovej rozlohy rozšíre-
nia tetrova hlucháňa v skúmanom území 
bolo potrebné stanoviť hranicu („tres-
hold“) pravdepodobnosti, podľa ktoré-
ho bol výsledný raster pravdepodobnos-
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ti (0–100 %) rozdelený na binárný (ne/
výskyt). Podľa Liu et al. (2005) a Bean 
et al. (2012) sme použili hranicu určenú 
zhodným pomerom správne určených 
presencií („senzitivita“) a absencií („špe-
cificita“) druhu („Equal training sensi-
tivity and specificity“). Podrobnejšie 
informácie o použití modelu MaxEnt 
opisujú Phillips & Dudík (2008) a Elith 
et al. (2011). 

VÝSLEDKY

Vzťah medzi skúmanými faktormi 
a zaznamenaným výskytom druhu

Najčastejšie zaznamenané pobytové zna-
ky boli perie (45 %), trus (36 %), pria-
mo videné jedince (16 %) a škrupiny 
vajec (3 %). Iba 19 zo 100 záznamov 
výskytu hovorí o reprodukcii hluchá-
ňa. Jednotlivé premenné prostredia na 
plochách s pozitívnym výskytom druhu 
(n = 100) a na plochách s pozitívnym 
záznamom juvenilných jedincov (n = 19) 
sú zobrazené pomocou histogramov 
(obr. 2).

Overenie funkčnosti modelu HSI

Výsledok GLM potvrdil pozitívnu zá-
vislosť medzi indexom HSI a výskytom 
pobytových znakov (p < 0,0001, nulová 
deviancia = 563,40 na d.f. = 665, rezi-
duálna deviancia = 510,54 na d.f. = 664, 
disperzný parameter = 0,9992). Vzťah 
zobrazuje obrázok obr. 3. Rozloženie 
mapovaných plôch v HSI intervaloch 
a počet plôch s nájdenými pobytovými 
znakmi zobrazuje Tabuľka 1.

Lineárna regresia potvrdila závis-
losť Ivlevovho indexu na intervale HSI  
(F = 50,47, d.f. = 1 a 8, p < 0,0001, adj. R2 
= 0,85, (obr. 4). Tento vzťah vyjadruje, 
že plochy s vyšším HSI sú hlucháňom 
využívané častejšie. Na základe tých-
to výsledkov považujeme HSI podľa 
Storch (2002) za vhodný nástroj na pre-
dikciu výskytu hlucháňa v Západných 
Karpatoch.

Vplyv kalamitných asanačných 
opatrení

Kruskal-Wallisov test ukázal štatisticky 
signifikantný rozdiel medzi HSIrok na 

Obr. 3. Vzťah medzi indexom vhodnosti celoročného habitatu a výskytom pobytových znakov.
Fig. 3. Relationship between the annual habitat suitability index (HSI) and occurence of 
Capercaillie signs.
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plochách s vyťaženou (priemerné HSI 
0,016 ) a ponechanou drevnou hmotou 
(0,62) po lykožrútovej kalamite (chi2 = 
65,92, d.f. = 1, p < 0,0001). HSI na plo-
chách s nespracovanou kalamitou je vý-
znamne vyšší (obr. 5a ). 

HSI sa tiež líšil aj medzi holinou (prie-
merne 0,016), lesom (0,534) a pralesom 

(0,664) a to medzi všetkými úrovňami 
(chi2 = 149,74, d.f. = 2, p < 0,0001, obr. 5b). 

Modelovanie rozšírenia hlucháňa 
hôrneho

Priemerná hodnota AUC hlavných mo-
delov bola na hranici strednej a vysokej 
predikčnej presnosti, podobný výsledok 

Tab. 1. Počet plôch s pobytovými znakmi v kategóriách ročného indexu vhodnosti habitatu.
Table 1. Number of plots with Capercaillie signs in categories of the annual habitat suitability 
index (HSI).

trieda HSIrok
HSI category

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

počet plôch 
number of plots

83 33 44 51 75 88 100 86 76 30

% zo všetkých plôch
% of all plots

12 5 7 8 11 13 15 13 11 5

počet bodov so zistenými pobytovými znakmi 
number of plots with Capercaillie signs

2 0 4 4 5 13 17 22 24 9

Obr. 4. Vzťah ročného indexu vhodnosti habitatu a Ivlevovho indexu.
Fig. 4. Relationship between the annual habitat suitability index (HSI) and the Ivlev’s index.
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bol získaný z testovacích modelov. Na zá-
klade tejto hodnoty bola pre rozdelenie 
výsledného rastru pravdepodobnosti do 
binárnej podoby (výskyt hlucháňa / ab-
sencia hlucháňa) určená hodnota 0,282, 
tzn. územie s nižšími hodnotami bolo 
považované za nevhodný biotop pre 
hlucháňa a naopak.

Klasifikáciou výsledného rastra prav-
depodobnosti do binárnej podoby bolo 
ako vhodné územie pre výskyt hlucháňa 
označených 180 km2 (16 % lesných po-
rastov), ako nevhodné územie rozloha 
952 km2 lesných porastov (obr. 1).

DISKUSIA

Základným predpokladom pre úspešnú 
ochranu hlucháňa hôrneho je zabez-
pečenie dostatočnej rozlohy vhodného 
prírodného prostredia (Rolstad & Wegge 
1987, Storch 2002, Quevedo et al. 2006). 
Jasný obraz o tom podáva napríklad ne-
úspech projektov záchrany  hlucháňa za-

meraných na vypúšťanie jedincov z od-
chovní v Nemecku, kde bolo od roku 
1950 vypustených viac ako 4800 hlu-
cháňov bez viditeľného úspechu (Siano 
2008). Vo väčšine prípadov nebol odstrá-
nený hlavný dôvod vyhynutia pôvodnej 
populácie. 

Zhodnotenie rozlohy a kvality 
habitatu

Hlucháň hôrny je druh veľmi náročný 
na kvalitu a rozlohu vhodného prírod-
ného prostredia a preto manažment ži-
votaschopnej populácie hlucháňa musí 
vyplývať zo širších vzťahov na úrovni 
krajiny (Storch 1997, Graff et al. 2005, 
Bollmann et al. 2011). Z dôvodu nedos-
tatku dát z terénneho mapovania sme 
pre určenie celkovej rozlohy vhodného 
habitatu ma úrovni krajiny využili model 
druhovej distribúcie (Elith & Leathwick 
2009). Aj keď je model menej presný 
ako výsledky terénneho mapovania, 
sme pomocou neho schopní na úrovni 

Obr. 5. a) Index vhodnosti celoročného habitatu na asanovaných plochách (holina) a na 
plochách s nespracovanou kalamitou (suchý les) b) Index vhodnosti celoročného habitatu 
v závislosti na type stanovišťa (holina, les, prales).
Fig. 5. a) Annual habitat suitability index (HSI) on managed (clear-cut) and unmanaged 
(dry forest) plots after the bark beetle outbreak. b) Annual habitat suitability index in different 
habitat types (clear-cut, managed forest and primary forest).
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 krajiny identifikovať oblasti, kde dochá-
dza k fragmentácii populácie, kde nie je 
zastúpený vhodný habitat v dostatočnej 
miere a vyčleniť územia určené na pasív-
ny alebo aktívny manažment. 

V Nízkych Tatrách došlo k rozsiah-
lej strate vhodného habitatu hlucháňa. 
Oslabením populácie v Nízkych Tatrách 
a Veľkej Fatre, ktorá je pokladaná za 
zdrojovú populáciu na Slovensku, dôjde 
k poklesu menších populačných jedno-
tiek v priľahlých pohoriach (Slovenský 
raj, Stolické vrchy, Muránska planina, 
Veporské vrchy atď.). Preto je pre pre-
žitie hlucháňa jednoznačne potrebné 
usmernenie manažmentu tohto územia. 
Pre spresnenie konkrétnych lesníckych 
opatrení v hospodárskych lesoch v ob-
lastiach určených na aktívny manažment 
je potrebné identifikovať faktory, ktoré 
znižujú kvalitu stanovišťa na úrovni po-
rastu – jednou z možností je v tejto prá-
ci použitá metodika HSI (Storch 2002). 
Výsledky našej štúdie potvrdzujú, že 
metodika HSI je dobrým ukazovateľom 
využívania habitatu hlucháňom na úze-
mí Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, a preto 
je použiteľná ako praktický nástroj pre 
plánovanie manažmentu s cieľom za-
chovať hlucháňa na tomto území. HSI 
počíta „perfektný“ hluchání les, ktorý na 
mnohých lokalitách výskytu ani nemusí 
existovať, obzvlášť ak stanovištné pod-
mienky (napr. pôda, pH) nedovoľujú rast 
čučoriedky. Ak sa na lokalite nevyskytuje 
čučoriedka, HSI nebude nikdy vyššie 
ako 0,5. Čučoriedkové plochy, ktoré sú 
mimo lesa (napr. pasienky), nebudú viesť 
k zvýšeniu hodnoty HSI, pretože kód les-
ného typu by bol nulový. Takže v lese 
bez čučoriedky HSI nedosiahne nikdy 
vyššiu triedu ako 3 (Storch in litt.). Ak by 
HSI nebol na niektorých špecifických 
lokalitách funkčný, je ho možné kalibro-
vať pomocou logistickej regresie alebo 
ENFA na špecifické modely pre jednot-
livé lokality. V našej štúdii metodika HSI 

prejavuje určité nedostatky na vápenco-
vom podloží alebo v lesoch s prevahou 
buka. Ale aj v týchto prípadoch zväčša 
platí, že hlucháň využíva plochy s vyššou 
hodnotou HSI, preto nebolo potrebné 
model kalibrovať. Čučoriedka obyčajná 
ako potravný zdroj môže byť nahradená 
v iných vegetačných stupňoch napríklad 
ostružinou malinovou (Rubus ideaus) 
alebo ostružinou černicovou (Rubus 
fructicosus). Keďže metodika bola vytvo-
rená v hospodárskych lesoch v Alpách, 
bolo by zaujímavé podrobnejšie preskú-
mať význam mŕtveho dreva pre hluchá-
ňa v karpatských podmienkach. Hovorí 
o tom aj výsledok, že pralesy, ktorých 
významnou súčasťou štruktúry je stojace 
i ležiace mŕtve drevo, sú preferovaným 
habitatom hlucháňa. V Karpatských pod-
mienkach je vyšší počet druhov predáto-
rov hlucháňa (Saniga 2002) v porovnaní 
s Alpami (Storch 2005) a mŕtve drevo by 
mohlo mať podstatný význam pre zvyšo-
vanie úkrytových možností pred predá-
tormi, najmä počas obdobia hniezdenia. 

Fragmentácia habitatu a genetická 
izolácia

Na základe predikčného modelu je zjav-
né, že habitat hlucháňa je viditeľne frag-
mentovaný na 2 miestach (Čertovica, 
Donovaly) a zároveň časť významných 
biotopov hlucháňa je pod silným vply-
vom turistického ruchu. Rozsiahle odťa-
žené plochy a následný vznik husto za-
pojených lesov sú jedným z hlavných 
dôvodov, ktorý tvorí bariéru v úspeš-
nej komunikácii medzi jednotlivými 
populačnými jednotkami hlucháňa. 
Fragmentácia habitatu môže mať ne-
gatívne účinky na genetiku populácie 
hlucháňa, pretože vytvára malé populá-
cie s limitovaným tokom génov medzi 
populáciami a zvyšuje genetický drift, 
inbríding (Pullin 2002). V záujme udr-
žania životaschopnej populácie by malo 
byť zachovaných čo najviac habitatových 
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plôch a malo by sa predchádzať ďalšej 
strate veľkosti a kvality týchto plôch. Je 
dôležité sústrediť sa na ochranu nielen 
silnejších (zdrojových) populácií, ale aj 
na zachovanie menších okrajových lo-
kálnych populácii, pretože ich zánikom 
nenávratne strácame genetickú informá-
ciu (Segelbacher 2003). 

Fragmentácia habitatu a predačný 
tlak

Často je diskutovaná otázka vplyvu pre-
dácie na početnosť hlucháňa. V porov-
naní so súvislými lesnými celkami je 
vo fragmentovaných oblastiach vplyvom 
zvýšeného predačného tlaku význam-
ne vyššia mortalita kuriatok (Wegge & 
Storaas 1990, Wegge 1992). Rozsiahle 
odťažené plochy predstavujú pre hlu-
cháňa veľké nebezpečenstvo (Swenson 
& Angelstam 2003). Tým, že po náhlej 
strate biotopu sa hlucháne vyskytnú vo 
väčšej hustote na menšej výmere lesa, 
stávajú sa zraniteľnejšie voči predáto-
rom z dôvodu otvorenosti priestoru. 
Následný vývoj porastu – vzniku husto 
zapojenej homogénnej mladiny predsta-
vuje úplnú stratu vhodného habitatu pre 
hlucháňa. V premenenom hustom lese 
hlucháň nedokáže lietať, nenachádza 
v ňom potravu a taktiež stráca výhľad po-
trebný na únik pred predátormi (Finne 
et al. 2000). Predačný tlak môžeme elimi-
novať aj nepriamo – znižovaním výme-
ry (resp. zabraňovaním vzniku nových) 
rozsiahlych odťažených plôch a v prípa-
de už vzniknutých holín zabrániť vzniku 
homogénnych hustých porastov. 

Turistický ruch

Napriek vysokým hodnotám HSI v oko-
lí turistických areálov (Chopok Juh, 
Chopok Sever, Donovaly), lokality nie 
sú využívané hlucháňmi. V týchto oblas-
tiach môžu turistické centrá predstavo-
vať barierový prvok (najmä počas zimy) 
v komunikácii. Turizmus má vplyv na 

zvýšenie predačného tlaku na hlucháne. 
Horské chaty a miesta navštevované ľuď-
mi totiž prispievajú k zvýšeniu nosnej 
kapacity prostredia pre významné pre-
dátory hlucháňov (napr. čeľaď Corvidae) 
(Storch & Leidenberger 2003). Ďalším 
významným negatívnym vplyvom je 
plašenie. Pre hlucháňa je vyrušovanie 
kritické v zimných a jarných (obdobie 
toku) biotopoch a biotopoch rodiniek 
s kuriatkami počas letných mesiacov – 
najmä máj, jún, júl (Ménomi & Magnani 
1998). Pri porovnaní obsahu stresové-
ho hormónu kortikosterónu v truse je-
dincov v blízkosti rekreačných zimných 
aktivít v smrekových lesoch Thiel et al. 
(2011) zistili jeho rastúci obsah smerom 
od miest s nízkym a stredným vyrušova-
ním až k miestam s vysokou turistickou 
intenzitou. Opakované alebo pretrváva-
júce zvýšenie kortikosterónu v súvislosti 
s vyrušovaním, môže ovplyvniť celkovú 
zdatnosť jedincov – telesnú kondíciu, 
imunitu, reprodukciu a prežitie jedincov 
(Wingfield et al. 1997). Preto lokality 
s vysokou kvalitou habitatu nemusia byť 
obývané hlucháňmi, ak je lokalita pod 
vplyvom negatívnych faktorov pôsobia-
cich zo širšieho okolia (Storch 2002), čo 
sa prejavilo aj vo výsledkoch mapova-
nia. Negatívny vplyvy turismu je možné 
minimalizovať. V niektorých krajinách 
(napr. Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, 
Švajčiarsko) boli vyvinuté programy 
opatrení na obmedzenie ľudského vyru-
šovania (Zeitler & Glanzer 1998).

Význam bezzásahových území 
v sieti habitatu hlucháňa

Početné štúdie preukázali význam ne-
obhospodarovaných lesov pre biodiver-
zitu (Bouget & Duelli 2004, Müller et 
al. 2008, Bässler et al. 2012, Lehert et al. 
2013). Výsledky našej štúdie potvrdzujú, 
že pralesy sú do veľkej miery využívané 
hlucháňmi, a preto predstavujú význam-
ný prvok v zostávajúcej sieti habitatu 
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 hlucháňa. Napriek tomu, že pralesy pred-
stavujú najcennejšie lesné ekosystémy, 
od roku 2010 bolo vyťažených v Nízkych 
Tatrách cca 64 ha pralesov a tlak na ne 
stále rastie (na Slovensku bolo identifiko-
vaných iba 122 pralesových lokalít s cel-
kovou výmerou 10 104 ha, čo predstavuje 
len 0,47 % slovenských lesov, ich rozloha 
sa naďalej zmenšuje (www.pralesy.sk)). 
V pralesoch a prírodných lesoch prírod-
né disturbancie, ako napríklad prem-
noženie podkôrneho hmyzu v prípade 
ponechania drevnej hmoty v lese, môžu 
v dlhšom časovom merítku pozitívne 
podporiť populáciu hlucháňa (Teucher 
et al. 2011). Podľa výsledkov našej štúdie 
aj „suchý les“ (les s odumretou hornou 
stromovou vrstvou) vyhovuje nárokom 
na prírodné prostredie hlucháňa viac 
ako rozsiahle odťažené plochy. Hlucháň 
tu nachádza jedinečné úkrytové, ale i po-
travné podmienky. 

Možné riešenia – hlucháňovi-
priateľský manažment lesa

Aj keď výsledky tejto štúdie potvrdzujú, 
že pralesy a prírodné lesy sú najviac 
využívanými habitatmi hlucháňa, bez-
zásahové územia (prírodné rezervácie) 
nie sú v súčasnosti dostatočne veľké 
pre poskytnutie dostatku vhodného prí-
rodného prostredia pre životaschopnú 
populáciu (Grimm & Storch 2000). Tieto 
požiadavky zreteľne ukazujú, že ochra-
na hlucháňa je možná iba vo vzájomne 
sa dopĺňajúcej sieti systému bezzásaho-
vých rezervácií a hospodárskych lesov, 
v ktorých bude aplikovaný hlucháňovi-
priateľský manažment lesa (Bollmann 
2012). V hospodárskych lesoch môže 
byť manažment doplnený o praktické 
lesnícke opatrenia na zachovanie toh-
to vtáčieho druhu. Konkrétne opatrenia 
určené na zveľaďovanie habitatu hlu-
cháňa môžeme rozdeliť do troch skupín 
podľa úrovne, na ktorej budú prevede-
né – na úrovni krajiny, porastu a stro-

mu. Opatrenia na úrovni krajiny by mali 
zahŕňať ochranu pralesov a prírodných 
lesov, obmedzenie fragmentácie vhod-
ného habitatu a zachovanie prepojenia 
pomocou koridorov, zabránenie veľkop-
lošnému odlesňovaniu, zabezpečenie 
optimálnej rozlohy letného a zimné-
ho habitatu (Suchant 2003, Braunisch 
& Suchant 2007). Je všeobecne známe, 
že biotopové nároky hlucháních rodi-
niek s kuriatkami sa mierne odlišujú 
od dospelých jedincov (Summers et al. 
2004). Čiastočne to zachytávajú aj vý-
sledky tejto štúdie (obr. 2), rozdiel je 
viditeľný najmä v korunovom zápoji – 
rodinky s kuriatkami využívajú porasty 
s nižším korunovým zápojom a vyššou 
pokryvnosťou čučoriedky. Je potrebné 
klásť dôraz na ochranu a zachovanie do-
statočnej rozlohy reprodukčných lokalít, 
pretože sú zásadné pre prežitie druhu 
(Wegge et al. 2005). 

Na úrovni porastu vylepšenie hluchá-
nieho habitatu znamená hlavne výchovu 
presvetlenejších lesných porastov a zvý-
šenie rôznorodosti štruktúry porastov. 
Hlavné ťažisko manažmentu má byť sú-
stredené na prerezávkové až prebierkové 
porasty (najdlhšie trvajúci efekt), príp. na 
kmeňoviny, ktoré pôsobia ako barierový 
prvok v hlucháních stanovištiach. V do-
spelých porastoch je odporúčaná malo-
plošná ťažba (skupinový clonný rub do 
0,2 ha). Ďalšie opatrenia zahŕňajú udržia-
vanie a vytváranie čistín, zdokonaľovanie 
lesných okrajov, ponechávanie mŕtveho 
dreva a pod. Na úrovni stromu je vhod-
né podporovať výsadbu jedle, hlboko 
zavetvené stromy na lesných okrajoch, 
ponechávať prirodzené zmladenie, pod-
porovať jarabinu a iné pionierske drevi-
ny (Suchant & Braunish 2008). Obzvlášť 
v čisto smrekových porastoch významnú 
úlohu zohráva stojace mŕtve drevo, ktoré 
je s obľubou hlucháňom využívané na 
odpočinok (Mollet 2001). V dnešnej situ-
ácii je nutné aplikovať vhodné opatrenia 
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smerom von z plôch aktuálneho výskytu, 
tzn. nie v lokalite aktuálneho výskytu, 
ale na jej hranici. Je potrebné tieto kroky 
uskutočniť, kým je prirodzená populácia 
dostatočne veľká (MacMillan & Marshall 
2003). Konkrétne opatrenia by mali byť 
využité najmä pre naliehavú reštauráciu 
už značne človekom poznačených a de-
gradovaných lesných ekosystémov (tzn. 
na rozsiahlych odťažených plochách). 

Veľkým nebezpečenstvom pre pre-
žitie kuriatok je použitie pesticídov. 
Pesticídy používané na boj s podkôrnym 
hmyzom sú založené na báze cyklických 
pyretroidov. Účinnou látkou použitých 
prípravkov je zväčša cypermetrín. Táto 
látka pôsobí v priebehu niekoľkých týž-
dňov, navyše neselektívne, teda usmrcu-
je aj hmyz, ktorý tvorí základnú potravu 
juvenilných jedincov v prvom mesiaci 
života (Lakka & Kouki 2009). Keďže 
sa pesticídy používajú v čase rojenia 
lykožrútov (obyčajne máj – august) zasa-
hujú najcitlivejšiu fázu v ročnom cykle ži-
vota hlucháňa – vyvádzanie mláďat, pre-
to by ich použitie v národných parkoch 
malo byť trestné. V žiadnom prípade ne-
smú byť aplikované podobné prostried-
ky v oblastiach s výskytom hlucháňa.

Je ohrozená slovenská populácia 
hlucháňa hôrneho?

Nízke Tatry a Veľká Fatra by vzhľadom 
na svoju rozlohu lesov (cca 1132 km2) 
mali niesť zdrojovú populáciu hlucháňa 
hôrneho na Slovensku. Zdrojová („sour-
ce“) populácia je mimoriadne dôležitá, 
pretože práve ona je zodpovedná za 
prežívanie druhu v krajine a je zdrojom 
nadpočetných jedincov, ktoré môžu ob-
sadzovať vhodné, novovzniknuté plo-
chy. Okrajové („sink“) populácie sú na-
opak existenčne závislé od zdrojovej. 
Pri narušení takejto zdrojovej populácie 
dochádza k poklesu v počte okolitých 
populačných jednotiek („source-sink 
model“) (Pullin 2002). V študovanej ob-

lasti sme zaznamenali výrazné lokálne 
poklesy počtu hlucháňa na konkrétnych 
lokalitách. Vykonanými zásahmi (ťažba 
dreva, výstavba ciest, použitie pesticí-
dov) došlo v rámci skúmanej oblasti 
k priamemu zničeniu biotopov hluchá-
ňa, následne došlo k poklesu počtu 
hlucháňov. Aktuálna rozloha vhodného 
habitatu podľa výsledkov tejto štúdie 
nepostačuje pre životaschopnú populá-
ciu a naviac došlo k fragmentácii zdro-
jovej populácie, ktorá môže časom viesť 
k úplnemu vyhynutiu tohto druhu na 
území Slovenska v budúcnosti. Je po-
trebné zabrániť ďalšej strate vhodných 
porastov a zmeniť spôsob manažmentu 
na min. 250 km2. Znižovaniu stavu po-
pulácie hlucháňa sa dá zabrániť jedine 
zastavením všetkých negatívnych zása-
hov do ich biotopov, vrátane kalamitnej 
ťažby dreva, budovania ciest, používa-
nia chemikálií a výstavby zjazdoviek. Na 
novovzniknutých holinách, v mladinách 
a porastoch určených na prebierku je 
potrebné aplikovať hlucháňovi-priateľs-
ký manažment, a tým prinavrátiť štruk-
túry lesa vhodné pre prežitie hlucháňa. 
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SUMMARY

The area of the Nízke Tatry and Veľká 
Fatra Mts. is inhabitated by the core 
population of the Western Capercaillie 
in the Western Carpathians. Large-scale 
forestry interventions led to a rapid 
decline in the Capercaillie numbers after 
the windstorm in 2004. To stop the rapid 
decline, complex information about the 
quality and extent of suitable habitat is 
required, which we provide in this study 
using two methodological approaches.

During the years 2011–2012 we 
conducted a systematic survey of the 
Capercaillie habitat suitability. The 
subject of the statistical analysis was 
the presence/absence data obtained at 
666 study sites in the model area. To 
consider habitat suitability at the level 
of forest stands, we used the habitat suit-
ability index (HSI) (Storch 2002). It was 
necessary to verify the HSI concept in 
the Carpathian conditions – to test the 
relationship between the HSI values and 
Capercaillie presence data we used the 
general linear model (GLM) quasibino-
mial family with logit link function. The 
HSI values were divided into 10 intervals 
(1 = unsuitable, 10 = excellent). For each 
interval we calculated the percentage 
of plots with Capercaillie signs and the 
Ivlev’s index (Krebs 1989), based on the 
relative availability of the plots and their 
relative use. We used linear regression 
to evaluate the relationship between the 

percentage of plots with Capercaillie signs 
and the intervals of HSI. We used the non-
parametric Kruskal-Wallis test to evaluate 
the impact of sanitary logging (clear-cut 
and unmanaged forest) on the quality of 
Capercaillie habitat (expressed by HSI). 
We used a post-hoc pair comparison in 
the case of different types of sites (clear-
cut, managed forest, primary forest). 

Because of the lack of HSI data from 
the field, we used a complex SDM model 
MaxEnt (Phillips et al. 2006) to create 
a habitat suitability model at the ladscape 
level. Out of the original 39 variables, the 
application of the MaxEnt model showed 
that the Capercaillie presence is best 
explained by the following ones: mean 
annual temperature, mean precipitation 
during July, type of land cover, altitude, 
tree species composition, and canopy 
closure. The recently created clear-cuts 
were excluded from the analyses using 
the Landsat ETM+ data from the year 
2012, because according to the results of 
a field survey, Capercaillies use clear-cuts 
only within 50 m from the forest edge. 

The most frequent Capercaillie signs 
included feathers (45%), droppings 
(36%), directly observed individuals 
(16%) and broken egg shells (3%). Only 
19 out of 100 capercaillie signs were 
assigned to juveniles. Single habitat 
variables on plots with Capercaillie 
presence (n = 100) and on plots with 
juvenile presence (n = 19) are showed 
using histograms (Fig. 2).

The GLM results showed a positive 
correlation between the HSI index and 
Capercaillie signs (p < 0.0001, zero 
deviance = 563.4 on d.f. = 665, residual 
deviance = 510.54 on d.f. = 664, disper-
sion parameter = 0.9992) (Fig. 3). Linear 
regression showed the dependence of 
the Ivlev’s index on the HSI interval  
(F = 50.47, d.f. = 1 a 8, p < 0.0001, adj.  
R2 = 0.85) (Fig. 4). The Kruskal-Wallis test 
showed a statistically significant differ-



95

SYLVIA 49 / 2013

ence between the HSIyear in the managed 
(mean HSI 0.016) and unmanaged 

(0.62) bark beetle affected stands (dry 
forest) (chi2= 65.924, d.f. = 1, p < 0.0001). 
The HSI value in the unmanaged forest 
is significantly higher (Fig. 5a). The HSI 
values differ between the clear-cut (mean 
0.016), managed forest (0.534) and the 
primary forest (0.664) (chi2 = 149.74, d.f. 
= 2, p < 0.0001, Fig. 5b).

Based on the application of the 
MaxEnt model, the area predicted to be 
suitable for the Capercaillie was 180 km2 
(16% of all forest stands in the study 
area), while 952 km2 of the forest stands 
were predicted to be unsuitable (Fig.1).

The results of our study show that 
primary forests represent very important 
habitat patches for the Capercaillie in its 
habitat network. Even the unmanaged 
bark beetle affected stands (dry forest) 
meet habitat requirements of the 
Capercaillie better than the large-scale 
clear-cuts.

Direct destruction of the Capercaillie 
habitat is a result of forestry measures 
(salvage logging, building of new forest 
roads, and application of pesticides) 
in the studied area, and consequent-
ly, Capercaillie numbers have been 
declining rapidly. The current size of the 
suitable habitat is predicted to be 180 
km2, which is insufficient for a minimum 
viable population; furthermore, the 
suitable habitat of a potential source pop-
ulation is being fragmented. The threat 
of the core population represents a threat 
for the whole Slovak population of the 
species. A complex management plan for 
the Capercaillie areas is highly needed. 
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