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Úvod 

Za posledných 250 rokov od začiatku priemyselnej revolúcie dochádza ku globálnemu 
poklesu biodiverzity a pôvodné druhy fauny a flóry čelia vyhynutiu alebo redukcii ich 
početnosti. V mnohých prípadoch prebiehajú rôzne záchranné programy na odvrátenie 
negatívneho vývoja populácie alebo obnovu už vyhynutej populácie. Vymiznutie kľúčového 
druhu (keystone species) z ekosystému spôsobuje kaskádový efekt a v konečnom dôsledku 
ovplyvňuje život človeka. 

Význam a množstvo umelých odchovov s cieľom zabrániť vyhynutiu druhu alebo 
populácie narastá so stúpajúcou antropizáciou a klesajúcou biodiverzitou. Napriek vysokým 
nákladom a množstvu práce potrebnej na zriadenie a fungovanie chovu a zabezpečenie 
dostatku vhodných biotopov často zabúdame na otázky týkajúce sa zachovania genetickej 
premenlivosti a určitej miery životaschopnosti druhu alebo populácie. Menšia pozornosť je 
venovaná posúdeniu dlhodobej životaschopnosti obnovovanej populácie a kvality biotopu 
s ohľadom na možnosti migrácie. Translokácia druhu je úspešná, ak je populácie dlhodobo 
schopná samostatne sa rozmnožovať a obsadzovať ďalšie vhodné lokality po ukončení 
vypúšťania jedincov (Robert et al. 2015). V období rokov 1980–2000 bolo zrealizovaných 29 
translokačných programov hlucháňa v šiestich európskych krajinách, pričom v žiadnom 
z týchto projektov sa nepodarilo znovu založiť životaschopnú populáciu hlucháňa nezávislú na 
ďalšom dopĺňaní jedincov (Merta et al. 2015). Jedinou výnimkou môže byť obnova populácie 
v Škótsku (Marshall and Edwards-Jones 1998). V súčasnosti prebiehajú projekty umelého 
odchovu v Poľsku a v Českej republike, pričom v tejto štúdii sa zaoberáme odchovňami pod 
gesciou Lesov ČR na Šumave a v Beskydách. 

Príbuzenským krížením (inbreeding) medzi jedincami dochádza k strate genetickej 
premenlivosti, ktorá môže viesť k zníženej životaschopnosti a plodnosti potomstva. Iba vysoko 
životaschopné a plodné potomstvo jedincov tvoriacich chovný kŕdeľ v odchovni bude po 
vypustení do voľnej prírody schopné odolať množstvu nepriaznivých prírodných a 
antropických vplyvov, adaptovať sa na nové podmienky a založiť životaschopnú populáciu. 
Určenie miery príbuznosti v chovnom kŕdli je primárnym predpokladom pre zabránenie 
nepriaznivých účinkov efektu zakladateľa. Efekt zakladateľa (z angl. prekladu founder effect) 
sa vyskytuje v nových populáciách založených len niekoľkými jedincami pôvodnej populácie. 
Novozaložená subpopulácia v Beskydách môže mať zníženú genetickú premenlivosť a 
nenáhodnú distribúciu génov v dôsledku malej veľkosti zakladajúcej populácie. Napríklad: 
niektoré „škodlivé gény“ zapríčiňujúce náchylnosť na ochorenia alebo poruchy pri 
rozmnožovaní alebo naopak gény ovplyvňujúce odolnosť organizmu resp. schopnosť adaptácií 
môžu prevládať v dôsledku efektu zakladateľa. 

Potrebné je zohľadniť aj pôvod jedincov chovného kŕdľa, pretože dlhodobo izolované 
lokálne subpopulácie viazané na pohoria alebo regióny v rámci areálu rozšírenia druhu môžu 
byť adaptované na lokálne podmienky prostredia a neschopné náhle sa adaptovať na nové napr. 
klimatické podmienky. Preto je potrebné zakladať chovný kŕdeľ z jedincov geneticky najmenej 
odlišných od pôvodnej subpopulácie. Lokálne ekoformy hlucháňa doposiaľ neboli 
identifikované na úrovni štúdia genómu.  

Na zodpovedanie otázok určenia vhodnej zdrojovej populácie pre chovný kŕdeľ 
a analýzu genetických charakteristík chovného kŕdľa musíme pracovať na minimálne dvoch 
priestorových úrovniach - globálnej a lokálnej. Na globálnej úrovni sa zaoberáme 
fylogeografickým postavením pôvodnej západokarpatskej populácie použitím sekvenovania 
krátkeho regiónu mitochondriálnej DNA, ktorá je dedená po matke. Beskydy sú 
geomorfologickou jednotkou Západných Karpát, autochtónnu populáciu v Beskydách 
považujeme za vyhynutú, preto pracujeme na analýzach vzoriek odobratých z preparátov 
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jedincov ulovených v minulosti a súčasných vzorkách zo slovenskej časti Západných Karpát. 
Pre získanie detailnejšej informácie o miere genetickej diferenciácie recentnej autochtónnej 
beskydskej populácie v európskom kontexte využívame fragmentačnú analýzu krátkych 
opakujúcich sa úsekov (mikrosatelitov) jadrovej DNA, ktorá je dedená biparentálne (t. j. po 
matke aj po otcovi) a vyvíja sa rýchlejšie. Analýza fylogeografie na úrovni kontrolného regiónu 
mitochondriálnej DNA, genetickej štruktúry a miery diferenciácie na úrovni krátkych úsekov 
jadrovej DNA populácií v pohoriach Rhodope, Rila, Pirin, v Karpatoch, Alpách, boreálnych 
lesoch Škandinávie a Ruska pomôže určiť najvhodnejšiu zdrojovú populáciu pre založenie 
chovného kŕdľa v odchovni Řepčonka. 

Na lokálnej priestorovej úrovni sa podrobne zaoberáme genetickými charakteristikami 
v rámci chovného kŕdľa. Podrobne sledujeme miery genetickej diverzity jedincov, ako aj celého 
kŕdľa, so zreteľom na odchovávané potomstvo. Analýzy príbuzenských vzťahov, presné 
určenie rodičov a potomkov a úspešnosť párenia poskytujú informácie pre optimalizáciu chovu. 
Genetický monitoring pokračoval aj po vypustení odchovaných jedincov do voľnej prírody. 
Individuálna identifikácia genotypu jedinca z nájdených vzoriek peria alebo trusu nám 
umožňuje presne určiť, či sa jedná o jedinca z odchovne, prípadne potomka jedinca 
vypusteného do voľnej prírody, alebo ide o imigranta. 

Unikátne zapojenie genetiky do umelého odchovu svedčí o zodpovednosti a vysokej 
odbornej úrovni vedenia Lesov Českej Republiky a môže byť príkladom pre ostatné 
prebiehajúce alebo plánované záchranné programy aj iných druhov v Európe. Celý proces, od 
nakúpenia prvých chovných jedincov, cez vyliahnutie potomstva a následné vypúšťanie do 
prírody, je podrobne monitorovaný aj na genetickej úrovni.  
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1 Hlucháň hôrny, rozšírenie status, ohrozenia, možnosti záchrany 

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) je najväčší tetrovovitý vták v Európe. Je 
charakteristický svojím polygamným správaním a výrazným pohlavným dimorfizmom (kohút 
je vzhľadovo odlišný od sliepky). Sliepky vážia 1,5–2 kg a kohúty 3–4 kg. V Karpatoch 
prebieha tok v apríli, pričom kohút je teritoriálny a verný svojmu stanovišťu. Hlucháň osídľuje 
boreálnu časť a horské lesy Eurázie. Plynulé rozšírenie hlucháňa v boreálnych lesoch postupne 
prechádza do fragmentovaných subpopulácií viazaných na vysokohorské lesné ekosystémy 
vo východnej, strednej, západnej a južnej Európe (Obrázok 1). Podľa aktuálnych informácií 
o veľkosti a trendoch populácie hlucháňa hôrneho z globálneho hľadiska patrí medzi najmenej 
ohrozené (LC – Least Concern) druhy (BirdLife International 2015) z dôvodu ešte početných 
populácii v Škandinávii a v Rusku (BirdLife International 2012). V posledných desaťročiach 
došlo na území južnej, strednej a západnej Európy k významnému poklesu lokálnych 
subpopulácii alebo dokonca ich vyhynutiu. Preto je v mnohých pohoriach vrátane Západných 
Karpát zaradený do kategórie silne ohrozených taxónov (EN – Endangered, Demko, Krištín, 
Puchala 2013). Intenzívna antropizácia krajiny v spojení s pokračujúcou fragmentáciou 
vhodných biotopov tvoria hlavnú príčinu poklesu populácie hlucháňa hôrneho v Európe 
(Rolstad, Wegge 1987a; Storch 2000).  

 

Obrázok 1 Rozšírenie hlucháňa hôrneho v Európe (Coppes et al. 2016). 

 

1.1 História rozšírenia hlucháňa v Českej republike 
Klesajúci trend početnosti možno dlhodobo pozorovať aj na území Českej republiky, 

kde v roku 1935 žilo 12 000 jedincov hlucháňa hôrneho. V minulosti bol hlucháň hojne 
rozšírený vo väčšine vrchovitých častí Čiech a Slovenska, pričom sa ročne lovilo vyše tisíc 
jedincov. V minulosti sa v Českej republike na 1000 ha lovilo viac jedincov ako na Slovensku 
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(Obrázok 2). Hlucháň bol hojne rozšírený aj na rovinách v kyslých rašeliniskách. Tieto rovinaté 
biotopy a s nimi aj hlucháň zanikli ako prvé v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva, 
priemyslu a rozvoja infraštruktúry. 

Hlucháň začal byť chráneným už v roku 1979, keď sa na území Českej republiky 
odhadovalo okolo 300 jedincov. V súčasnosti sa jediná životaschopná populácia nachádza na 
Šumave, ktorá je tvorená najmä pôvodnou populáciou tvorenou približne 300 jedincami 
Šumavy a Bavorského lesa a jedincami z umelého odchovu. Niekoľko jedincov je 
pravdepodobne roztrúsených v Českom lese a Moravsko-sliezskych Beskydách (Málková et al. 
2012). Na začiatku deväťdesiatych rokov sa na Šumave odhadovalo len okolo 100 jedincov, 
následne po veternej kalamite a rozšírení bezzásahových území sa ich počet strojnásobil 
(Forejtek et al. 2013). Aktuálne informácie o abundancii hlucháňa a stave biotopov 
v Moravsko-sliezskych Beskydách prináša Tomášek et al. (2017). V Moravsko-sliezskych 
Beskydách dochádzalo k dramatickému poklesu počtu jedincov od druhej polovice tridsiatych 
rokov 20. storočia, kedy sa na území sčítalo 135 kohútov a 280 sliepok. V 60-tych rokoch to 
bolo približne 90 kohútov a 140 sliepok, čo je presne o polovicu menej sliepok ako v tridsiatych 
rokoch (Havlas 1962). O desať rokov neskôr v sedemdesiatych rokoch sa v Beskydách 
odhaduje len 50–70 jedincov (Křenek a Krupa 2013). Začiatkom tohto milénia (2000–2006) sa 
odhaduje len 5–8 kohútov a 12–21 sliepok (Krupa a Jůzová a 2006). Posledné odhady uvádzajú 
len 5–7 jedincov (Křenek a Krupa 2013). V súčasnosti autochtónnu populáciu v Beskydách 
môžeme považovať za vyhynutú, pričom aktuálne prebieha jej reštitúcia (reintrodukcia) 
jedincami z pôvodnej beskydskej populácie resp. populácie Západných Karpát, ktoré 
pochádzajú z odchovne Wisła (Obrázok 4). 

 

 
Obrázok 2 Distribúcia lovu hlucháňa hôrneho v rokoch 1875–1935. 

 

Od roku 1986 bolo v siedmych oblastiach (Šumava, Český les, Brdy, Krkonoše, 
Kralický Sněžník, Jeseníky a Beskydy vypustených 1711–1761 jedincov. Vo viacerých 
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prípadoch išlo o posilnenie existujúcej populácie (Šumava, Krkonoše, Kralický Sněžník, 
Jeseníky a Beskydy) a iba v Českom lese a Brdoch šlo o reintrodukciu. V Kralickom Sněžníku 
boli vypúšťané translokované jedince z voľnej prírody, v ostatných prípadoch bol pôvod 
jedincov z umelého odchovu. V žiadnom z projektov neboli hodnotené základné populačno-
genetické parametre zdrojovej ani pôvodnej historickej populácie a iba na Šumave bola 
vyhodnotená kvalita biotopov, ktorá sa ukázala ako dostatočná a manažment biotopov sa 
upravil nárokom hlucháňa. Úspešnosť projektov bola ovplyvnená kombináciou negatívnych 
vplyvov malej výmery vhodných biotopov a ich izolácie, predácie, turizmu a intenzívneho 
lesného hospodárstva. V súčasnosti prebiehajú projekty vypúšťania hlucháňa na Šumave, 
v Českom lese a v Beskydách (Peták 2021). Na základe vhodnosti biotopov, boli v Českej 
republike zadefinované štyri kvalitatívne oblasti: 

I. Oblasť s najlepšími podmienkami  
1. Šumava a Český les 
2. Beskydy 

II. Oblasť s dobrými podmienkami 
3. Jeseníky 
4. Krkonoše 
5. Brdy 

III. Oblasť s horšími podmienkami 
6. Žďárske vrchy 
7. Křivoklátsko 

IV. Oblasť s nepriaznivými podmienkami 
8. Krušné hory 

 

História umelého chovu hlucháňa na Šumave siaha do roku 1988. V súčasnosti sa vo 
voľnej prírode na českej, rakúskej a nemeckej strane Šumavy vyskytuje približne 605 jedincov 
a je to jediná životaschopná populácia hlucháňa v Českej republike (Rösner and Bečka 2019). 
V Českom lese sa s umelých odchovom začalo v roku 2000. V súčasnosti v prírode prežíva iba 
8–10 jedincov. Životaschopnosť populácie je závislá od konektivity s populáciou v Bavorskom 
lese vzdialenom iba 15 km. V oblasti Brdy došlo začiatkom 70-tych rokov k zániku populácie 
hlucháňa a s vypúšťaním začalo v roku 1996 jedincami dovezenými z oblasti Dolného Saska 
v Nemecku. Posledné výskytové záznamy pochádzajú z roku 2007. V Krkonošiach sa 
s umelým odchovom začalo v roku 1976 s jedincami dovezenými z Bavorského lesa a Šumavy, 
Švédska a Ruska. V roku 2005 bol projekt vyhodnotený ako neúspešný. V Kralickom snežníku 
boli v rokoch 2001–2003 vypúšťané jedince dovezené z polodivokého chovu vo Švédsku. 
Projekt bol vyhodnotený ako neúspešný z dôvodu krátkodobého trvania. Odchov hlucháňa v 
Jeseníkoch prebiehal v rokoch 1993–2009, ale k stabilizácii životaschopnej populácie nedošlo. 
Zbytok vtákov chovného kŕdľa bol prevezený do Mlynařovic resp. Boubína. V Beskydách boli 
od roku 1995 realizované tri projekty vypúšťania hlucháňa. V rokoch 1995–1997 v okolí 
Veľkých Karlovic bolo vypustených 50 jedincov dovezených z Nemecka. V období 2006–2015 
bolo vypustených 13 jedincov (Obrázok 3). V roku 2015 bol jedincami pochádzajúcimi z Wisły 
založený umelý odchov hlucháňa v Řepčonke. Odhaduje sa, že v súčasnosti prežíva 
v Beskydách asi 10 jedincov (Peták 2021). Úspešnosť reštitúcie z poľskej strany beskydskej 
populácie z odchovne vo Wisłe ešte nemôžme hodnotiť, nakoľko stále prebieha vypúšťanie 
jedincov z umelého odchovu. Zo všetkých pokusov o vypúšťanie hlucháňa iba vo Wisłe boli 
riešené otázky genetickej diverzity, miery príbuznosti a životaschopnosti jedincov (Strzała et 
al. 2015) po vyše desiatich rokoch voliérového odchovu. V tejto správe sa zaoberáme otázkami 
inventarizácie pôvodu populácií hlucháňa hôrneho v Českej republike genetickými analýzami 
muzeálnych vzoriek z historických preparátov. Posúdením poddruhovej príslušnosti jedincov 
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chovného kŕdľa hlucháňa v Moravsko-sliezskych Beskydách, analýzou parametrov genetickej 
diverzity a príbuznosti v chovnom kŕdli a porovnaním s voľne žijúcimi populáciami v Európe. 
Evolučné a behaviorálne faktory reprodukcie a monitoring jedinca od jeho vyliahnutia cez 
adaptáciu vo voľnej prírode a následnú reprodukciu sme nemohli zrealizovať z dôvodu vysokej 
mortality chovaných jedincov, a preto v rozbore problematiky venujeme kapitolu negatívnym 
faktorom a predácii. Zber morfologických parametrov jedincov chovaných v zajatí sa ukázal 
nerealizovateľný z dôvodu vysokej plachosti a rizika poranenia jedinca. 

 

 
Obrázok 3 Mapa lokalít vypúšťania hlucháňa hôrneho v Českej republike od roku 1986 (Peták 2021). 

 

1.2 Rozšírenie hlucháňa na Slovensku 
Podľa fosílnych zvyškov kostí bol hlucháň hôrny kedysi rozšírený na vrchovitej časti 

celých Západných Karpát (Lambrecht 1912). Najstarší záznam o jeho výskyte pochádza z 
Vysokých Tatier z roku 1719 (Houdek 1936). Na Slovensku podľa Ferianca (1954) v roku 1952 
žilo 2306 jedincov. Ferianc (1954) uvádza dva typy rozšírenia hlucháňa na Slovensku: Jeden 
predstavuje súvislé územia a druhý ostrovčekovitý výskyt. Súvislé územie delí na tri časti, 
západnú alebo malofatranskú, východnú alebo stredoslovenskú, medzi nimi sa nachádzajúcu 
menšiu viac-menej samostatnú oravskú časť a ostrovčekovité oblasti Javorníky, Inovec, Rokoš, 
Vtáčnik a Branisko. V roku 1972 uvádzala poľovnícka štatistika na území Slovenska 3700 
kohútov, v roku 1992 bol na Slovensku odhadovaný počet kohútov 1100–2000 (Saniga 1992). 
Na začiatku tohto storočia sú reálne odhady len okolo 500–600 kohútov (Saniga 2012). 
Populácia hlucháňa v Strednej Európe má dlhodobo klesajúci trend. Zhoršovanie prepojenosti 
území s výskytom hlucháňa a zmenšovanie populácií sú považované za hlavné príčiny 
ohrozenia druhu (Saniga 2002; Segelbacher & Storch 2002). Náhlemu poklesu populačnej 
hustoty sa nevyhlo ani územie Západných Karpát.  

Hlavný výskyt často len ostrovčekovitých populácií hlucháňa hôrneho je v súčasnosti 
obmedzený na masív Pilska a Babej Hory v Beskydách, Malú a Veľkú Fatru, Kremnické vrchy, 
Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Levočské vrchy, Volovské, Stolické a Veporské vrchy. 
Odhadovaná početnosť hlucháňa v Západných Karpatoch sa znižuje (Obrázok 4). 
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Obrázok 4 Rozšírenie hlucháňa hôrneho v Západných Karpatoch (žlté polygóny), ľudské sídla agregované v okolí 
miest (modrastá až červeno-oranžová škála farieb), hrubým písmom sú znázornené skratky názvov pohorí: Gorce 
(G), Oravské Beskydy (OB), Kysucké Beskydy (KB), Vysoké Tatry (VT), Malá Fatra (MF), Veľká Fatra (VF), 
Nízke Tatry (NT), Veporské vrchy (VeV), Stolické vrchy (SV), Volovské vrchy (VV). 

 

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) je vo väčšine krajín strednej Európy zaradený v 
Červenej knihe ohrozených živočíchov. Obýva boreálne, ihličnaté a zmiešané lesy mierneho 
pásma. Od starších hustých porastov po otvorenejšie plochy v ruskej tajge s podrastom brezy 
a osiky. Spojitý areál v boreálnych lesoch od Škandinávie po rieku Jenisej vo východnej Sibíri 
prechádza do značne fragmentovaných a izolovaných populácií v južnej, západnej a strednej 
Európe. Fragmentácia pôvodného areálu rozšírenia a vytvorenie izolovaných populácií 
umožnili vznik 12 poddruhov (Couturier & Couturier 1980). V záujmovom území sa vyskytujú 
dva poddruhy: T.u. major, vyskytujúci sa v Alpách a strednej Európe a T. u. rudolfi vyskytujúci 
sa vo východných a južných Karpatoch a Rumunsku (Obrázok 5). Pravdepodobne dinárska 
populácia mohla byť tvorená niekoľkými sporadicky rozšírenými predkami južnej línie počas 
poslednej doby ľadovej. Majoritu tvorili predkovia severnej línie, ktorí v demograficky 
a geograficky expanzívnom postglaciálnom období potlačili minoritnú časť južnej 
fylogenetickej línie. Dinárske vrchy a južné Karpaty môžu byť považované za severozápadnú 
kontaktnú zónu poddruhov T.u. major a T. u. rudolfi na Balkáne (Bajc et al. 2011). Populácia 
Západných Karpát patrí na úrovni mtDNA do severnej fylogenetickej línie (Obrázok 5), pričom 
dlhodobá izolácia v dôsledku postglaciálnych procesov spôsobila jej genetickú diferenciáciu od 
Východných Karpát a populácií boreálnych lesov pozorovanú na úrovni jadrovej DNA 
(Obrázok 6). 
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Obrázok 5 Mapa geografického rozšírenia haplotypov dvoch fylogenetických línií podľa sekvencií mtDNA 
dedenej po matke (vyvíja sa pomalšie). Severná (modrá) a južná (žltá) línia boli vylíšené analýzami pre tvorbu 
fylogenetických stromov a nezodpovedajú taxonomickému členeniu na úrovni poddruhov. Veľkosť koláčových 
grafov korešponduje s počtom jedincov viazaných na daný haplotyp (Klinga et al. 2015). 

 

 

Obrázok 6 Mapa zaradenia jedincov a populácií do troch genetických klastrov na základe fragmentačnej analýzy 
jadrovej DNA dedenej biparentálne (vyvíja sa rýchlejšie) zobrazuje genetickú jedinečnosť resp. diferenciáciu 
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západokarpatskej populácie ako dôsledok dlhodobej izolácie vzdialenosťou a postglaciálnych procesov (Klinga et 
al. 2015). 

1.3 Biotopové a potravné nároky 
Hlucháň je naviazaný na staré ihličnaté lesy v klimaxovom štádiu s vysokým podielom 

čučoriedky (Obrázok 7). Tieto biotopy zvyknú byť bohatšie v zastúpení rastlinných 
a živočíšnych druhov než uniformné stanovištia. S výskytom hlucháňa stúpa aj druhová 
diverzita vtáčích spoločenstiev horských lesov (Suter et al. 2002). Dôležitou podmienkou 
biotopu je stredný korunový zápoj (Suchant 2002) s bohatou prízemnou kyslomilnou 
vegetáciou, ideálne s prevahou čučoriedok (Vaccinium sp.), ktoré tvoria pre hlucháne hlavnú 
zložku potravy v lete a v jeseni (Storch 1993). V letnom období tvoria významnú zložku 
potravy aj plody jarabiny, bazy, maliny ako aj rôzne časti bylín. V jeseni sa hlucháň živí plodmi 
listnatých drevín (jarabina, buk) a zimnom období najmä púčikmi a ihlicami drevín. 
Významným zdrojom proteínov v jarnom období sú vývojové štádia hmyzu (Summers et al. 
2004). Vďaka jeho vysokým ekologickým požiadavkám na biotop je považovaný za významný 
bioindikačný druh (Storch 1993).  

 

 

Obrázok 7 Štruktúra biotopu hlucháňa hôrneho (Mollet & Marti 2001): nekrytý hradovací strom (1), podrast 
čučoriedky (2), Strom na tokanie (3), tokanisko (4), smrekové zmladenie poskytujúce potravu v zime a úkryt (5), 
koreňový koláč poskytujúci kamienky -gastrolity (6), ukryté hniezdo (7), krytý hradovací strom (8), ihličnany 
poskytujúce potravu v zime (9), miesto pre kúpanie v piesku (10), mravenisko (11), buk poskytujúci púčiky (12). 

1.4 Ohrozenia hlucháňa 
Tetrov hlucháň je dlhodobo považovaný za indikátora stability lesných ekosystémov 

a je stredobodom záujmu ochrany prírody a lesného hospodárstva horských lesov (Moss et al. 
2010). Hlucháň sa vyznačuje špecifickými nárokmi na druhovú a priestorovú štruktúru 
vhodného biotopu (Obrázok 7), ktorý by mal mať výmeru aspoň 550 ha (Storch 1995). Je citlivý 
na stratu a fragmentáciu biotopov, spôsobenú najmä lesohospodárskou činnosťou v podobe 
najmä náhodných ťažieb (Klaus and Bergmann 1994; Sachot et al. 2003; Mikoláš et al. 2013). 
Jedným z priamych aj nepriamych následkov straty habitatov je aj nízka reprodukcia, ktorá 
tvorí hlavnú príčinu poklesu populácie hlucháňa v Európe (Wegge et al. 2005). 

V miestach intenzívnej ťažby dochádza k fragmentácii starých porastov a v dôsledku 
toho k strate prepojenosti medzi fragmentmi biotopov. Tá má za následok zníženie toku génov, 
čo môže spôsobiť stratu odolnosti organizmu, zhoršenie zdravotného stavu, zníženie genetickej 
variability populácií a v dlhodobom meradle zníženie schopnosti adaptácie, čo v neposlednom 
rade zvyšuje pravdepodobnosť vyhynutia lokálnej populácie (Segelbacher, Höglund, Storch 
2003; Zawadzki, Zawadzka 2012). Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti hlucháňa je zachovanie 
pôvodných biotopov nevyhnuté. Maximálna vzdialenosť medzi biotopmi veľkými minimálne 
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14 km² obývanými hlucháňom by mala byť 10 km (Bollmann, Graf, Suter 2011). Spoločná 
výmera týchto vhodných biotopov by mala byť 250–500 km² pre zabezpečenie dostačujúcej 
rozlohy pre minimálnu životaschopnú populáciu o veľkosti 500 jedincov (Grimm, Storch 
2000). 

Predácia je ďalším faktorom ohrozujúcim prežitie malých a izolovaných populácií. Je 
jedným z prirodzených mechanizmov rovnováhy ekosystému, no aj napriek tomu je v mnohých 
krajinách Európy príčinou poklesu populácie hlucháňa. Výrazná redukcia predátorov prispieva 
k zlepšeniu populácie hlucháňa. Populácie mezopredátorov vzrástli a môžu dokonca viesť 
k vyhynutiu malej a izolovanej populácie (Storch 2007). Predačný tlak môže byť vyšší vo 
fragmentovaných lesných oblastiach obklopených kultúrnou krajinou (Andrén et al. 1985; 
Kurki, Linden 1995). Nárast abundancie mezopredátorov je sekundárnou reakciou na 
fragmentáciu a stratu prostredia. Preto v takejto situácii tlmenie predátorov neodstraňuje 
príčinu, ale len následok (Storch 2007). V rovnovážnom ekosystéme a nezmenenom habitate 
hlucháňa predátori len sotva dokážu zdecimovať jeho početnosť pod hranicu minimálnej 
životaschopnej populácie. V tomto smere sa javí ako dôležitý faktor možnosť rozmnožovať sa, 
t.j. dostatok tokanísk, hniezdísk a dostatok potravy pre kuriatka. Za hlavných predátorov 
hlucháňa a príčinu poklesu niektorých lokálnych populácií sú považovaní predátori generalisti, 
najmä mezopredátory (stredne veľké mäsožravce), krkavcovité a dravé vtáky (Moreno-Opo et 
al. 2015). Medzi predátorov patrí, napr. kuna lesná, kuna skalná, lasica, líška, diviak, krkavec, 
jastrab lesný, orol skalný (Saniga 2002). Medzi prirodzené fluktuujúce faktory negatívne 
ovplyvňujúce početnosť hlucháňov patrí malá úspešnosť hniezdenia a vyvádzania kurčiat, 
zapríčinená nepriaznivým počasím (Moss, Oswald, Baines 2001). Súčasné poznatky 
k významným predátorom radia aj diviačiu zver (Obrázok 8). Genetické metódy na 
identifikáciu prítomnosti zložiek potravy v truse určili zastúpenie vtákov až v 17% 
analyzovaných vzoriek trusu diviaka zozbieraného na tokaniskách (Oja et al. 2017). Techniky 
lesného hospodárstva zamerané primárne na produkciu drevnej hmoty môžu vytvárať vhodné 
podmienky pre reprodukciu mezopredátorov a tým spôsobovať lokálny nárast predačného tlaku 
na hlucháňa a likvidáciu hniezd (Ludwig et al. 2010). Predácia môže spôsobovať opustenie 
znášky, mortalitu dospelých jedincov v čase hniezdenia a mortalitu jedincov všetkých 
vekových tried. Takisto časovo-priestorové obmedzenia v poľovníctve prispievajú k zvýšeniu 
koncentrácie raticovej zveri, ale aj predátorov v rezerváciách, využívaných ako refúgiá v čase 
rastúceho poľovníckeho tlaku v ich okolí (Saïd et al. 2012). 

V boji s mezopredátormi zohrávajú dôležitú úlohu vrcholoví (apex) predátori. 
V posledných rokoch sa v našich poľovníckych a lesníckych kruhoch rozšírila správa, ktorú 
možno považovať za hoax opisujúci deštruktívny vplyv medveďa hnedého na mraveniská, čo 
je príčinou nedostatku potravy pre vyliahnuté kuriatka hlucháňa. Uvádzame niekoľko dôvodov, 
prečo je túto správu možné považovať za hoax. 1) neexistuje štúdia spĺňajúca minimálne 
kritéria výskumu, ktorý by potvrdil totálnu deštrukciu mravenísk druhu Formica rufa 
medveďom hnedým. Medvede sezónne rozhrabávajú mraveniská, ale nemajú na nich 
deštruktívny vplyv (Swenson et al. 1999). 2) mravce druhu Formica rufa a vývojové štádiá sú 
spestrením potravy hlucháňa, hlavnou zložkou sú vývojové štádia druhov blanokrídlovcov 
Lepidoptera (Rodrìguez and Obeso 2000; Summers et al. 2004; Wegge et al. 2005b). 3) pokles 
mravcov skupiny Formica rufa má celoeurópsky trend. Príčinu poklesu počtu mravenísk treba 
pravdepodobne hľadať v zmene druhovej, priestorovej a vekovej štruktúry lesných porastov. 
Mravce skupiny, do ktorej patrí aj Formica rufa, sú viazané na prítomnosť mŕtveho dreva 
a preferujú staré, ihličnaté lesné porasty s mozaikovitou priestorovou štruktúrou a vegetačným 
krytom (Johansson and Gibb 2012; Vandegehuchte et al. 2017). Intenzívne a rozsiahle zásahy 
do lesných porastov vyvolávajú u mravcov ekologický stres, čím dochádza k oslabeniu ich 
imunity a zníženiu odolnosti voči chorobám a parazitom (Sorvari et al. 2008). Nárast teploty 
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okolia spojený s veľkoplošným narušením korunového zápoja a globálnym otepľovaním 
vplývajú negatívne na výskyt mravenísk (Fitzpatrick et al. 2021). 

Množstvo štúdií dokumentuje vplyv rysa ostrovida (Lynx lynx) ako vrcholového 
predátora na zníženie populácie líšok. Iba v ojedinelých prípadoch je líška ulovená rysom aj 
rysom skonzumovaná, väčšinou ide len o usmrtenie líšky v dôsledku medzidruhovej predácie, 
čo môže mať pozitívny efekt na rast abundancie lesných kúr (Helldin et al. 2006; Moreno-Opo 
et al. 2015; Waggershauser et al. 2021). Samozrejme, že ani rys nepohrdne hlucháňom (Jobin 
et al. 2000; Gervasi et al. 2014), ale treba si uvedomiť, že rys na jednotku plochy ročne 
skonzumuje menej hlucháňov ako líška.  

 

 
Obrázok 8 Diviaky v čučoriedí na hornej hranici lesa (foto: Peter Binó). 

Turizmus má vplyv na zvýšenie predačného tlaku na a zhoršenie zdravotného stavu 
hlucháňov. Horské chaty a miesta navštevované ľuďmi totiž prispievajú k zvýšeniu nosnej 
kapacity prostredia pre významné predátory hlucháňov (napr. krkavcovité) (Storch, 
Leidenberger 2003). Poľovnícke prikrmovanie a vnadenie zveri zvyšuje abundanciu 
mezopredátorov napr. kuna, líška, krkavcovité. Ďalším významným negatívnym vplyvom je 
plašenie. Pre hlucháňa je vyrušovanie kritické v zimnom a jarnom období počas toku, sedenia 
na znáške a vyvádzania kuriatok v mesiacoch máj, jún, júl (Ménomi, Magnani 1998). V 
blízkosti zimných rekreačných stredísk dochádza k nárastu hladiny kortikosterónu (Thiel et al. 
2011). Opakované alebo pretrvávajúce zvýšenie kortikosterónu môže ovplyvniť telesnú 
kondíciu, imunitu a reprodukciu jedincov (Wingfield et al. 1997). Preto lokality s vysokou 
kvalitou habitatu nemusia byť obývané hlucháňmi, ak je lokalita pod vplyvom negatívnych 
faktorov pôsobiacich zo širšieho okolia (Storch 2002). Negatívne vplyvy turizmu je možné 
minimalizovať. V niektorých krajinách, (napr. Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko) 
boli vyvinuté programy opatrení zahŕňajúce úpravu spôsobov lesného hospodárstva, 
poľovníctva a obmedzenie ľudských aktivít (Zeitler, Glanzer 1998). 

 

1.5 Maloplošné rezervácie ako ekologická pasca 
Stratégia ochrany hlucháňa v Európe je založená na identifikácii hlucháních lokalít, 

najmä tokanísk, za účelom ich ochrany pred rôznymi formami degradácie habitatov. 
Priestorová ochrana hlucháňa sa častokrát zakladá na ochrane biotopov priľahlých 
k tokaniskám, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v starých lesných porastoch. Aj keď nové poznatky 
toto chápanie spochybňujú, tokaniská zostávajú ľahko pochopiteľnými priestorovými 
jednotkami na ochranu tetrova hlucháňa rezervácií (Oja et al. 2018). V týchto lokalitách 
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obmedzenej výmery zvykne byť populácia hlucháňa monitorovaná a ak je nevyhnutné, 
podporená vypúšťaním jedincov z umelých odchovov (Merta et al. 2016). Jedince v 
takejto malej izolovanej rezervácii ohraničenej nevhodným biotopom sa ocitajú v ekologickej 
pasci, s nerovnovážnym stavom medzi predátorom a korisťou, pričom misky váh sú naklonené 
na strane predátora. Merta et al. (2015) uvádzajú príklad reintrodukcie hlucháňa do pohoria 
Harz, kde 83 vypustených jedincov v dôsledku predácie prežilo v prírode priemerne iba 13 dní. 
Malé rezervácie ohraničené nevhodnými biotopmi môžu brániť prirodzeným presunom 
jedincov medzi lokalitami, a tak zvýšiť riziko predácie na lokálnej úrovni. Výskumy dokazujú, 
že predácia sa koncentruje v blízkosti tokanísk, ktoré boli hlavným dôvodom pre vytvorenie 
maloplošných rezervácií pre hlucháňa. Vo všeobecnosti platí, že čím je hniezdo umiestnené 
bližšie k tokanisku, tým je riziko predácie vyššie. Takisto umiestnenie vnadísk pre diviačiu zver 
v blízkosti rezervácií láka predátorov, a tak narastá predačný tlak aj v rezerváciách hlucháňa 
(Oja et al. 2018). Cielený lov predátorov by sa mal realizovať veľkoplošne, napríklad pre 
bažanta minimálne na ploche 41 km2, ale bude mať len krátkodobý efekt (Frey et al. 2003). 
Z dlhodobého hľadiska je potrebná zmena manažmentu krajiny a zabezpečenie dostatku 
kontinuálne prepojených vhodných biotopov (Oja et al. 2018). Posilňovanie populácií hlucháňa 
z umelých odchovov a kontrola predátorov sú považované za formu krízového manažmentu 
(Fernández-Olalla et al. 2012). 

Maloplošné chránené územia pre hlucháňa predstavujú neefektívnu ochranu druhu 
a riziko predácie v nich narastá ruka v ruke s rastúcou nevhodnosťou okolitých biotopov (Oja 
et al. 2018). Predácia hlucháňa v záchranných programoch je rozhodujúci faktor úspechu 
založenia životaschopnej populácie. Manažment by sa mal posunúť od finančne a časovo 
náročných opatrení k snahám o obnovu pôvodného stavu ekosystému. Avšak v dnešnej 
fragmentovanej krajine vyhovujúcej mezopredátorom a krkavcovitým vtákom je ich redukcia 
dôležitým podporným nástrojom ochrany populácií hlucháňa a mala by byť používaná ako 
krátkodobý doplnkový manažmentový nástroj v nárazníkovej zóne veľkoplošných hlucháních 
rezervácií, ktorý napomôže stabilizácii životaschopných populácií kurovitých v ich 
prirodzenom prostredí. Ochrana populácií lesných kúr je rozsiahly problém, na ktorý neexistuje 
jednoduché riešenie. Iba vzájomnou interakciou vedy, manažmentu a politiky môžeme nastaviť 
správne manažmentové opatrenia, ktoré budú implementované do ochranárskych stratégií 
s dlhodobým pozitívnym efektom na zachovanie biodiverzity krajiny. 

 

1.6 Možnosti zmiernenia nepriaznivých faktorov  
Pri záchrane populácie druhu je potrebné zastaviť stratu a zvýšiť kvalitu, rozlohu a 

prepojenosť vhodných biotopov. Druhovú, vekovú a priestorovú štruktúru v hospodárskych 
lesoch upravíme jemnými prírode blízkymi lesohospodárskymi zásahmi. Obmedzenie predácie 
je významným faktorom vplývajúcim na populáciu hlucháňa vo fragmentovanej krajine. 
Redukcia predátorov odstraňuje následok, ale nie príčinu nárastu ich abundancie v dôsledku 
napr. odlesnenia krajiny, nevhodného prikrmovania a vnadenia zveri, nárastu zvyškov potravín 
v okolí rekreačných zariadení turisticky frekventovaných lokalít. Časovo-priestorová regulácia 
turizmu a voľnočasových aktivít v oblastiach výskytu hlucháňa má významný vplyv na 
zabezpečenie priaznivých podmienok počas zimovania, znášky a vyvádzania kuriatok. Pokiaľ 
sú preventívne opatrenia prijaté neskoro a pôvodná populácia vyhynula, môžeme prejsť k 
reštitúcii populácie z umelých odchovov. Základným predpokladom úspešnej reštitúcie je 
identifikácia a eliminácia príčin vyhynutia druhu a prijatie preventívnych opatrní. 
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1.7 Vypúšťanie z umelých odchovov 
 

Populácie ohrozených druhov môžu byť obnovené translokáciami. Translokáciu 
definujeme ako presun organizmov z jednej oblasti s vypustením do inej oblasti (IUCN 1987). 
IUCN rozoznáva tri rôzne typy translokácie; augmentácia (presun jednotlivcov do populácie 
rovnakých druhov), introdukcia (pohyb organizmu mimo jeho areálu rozšírenia) a reintrodukcia 
(presun organizmu do časti jeho pôvodného areálu rozšírenia, z ktorej zmizol).  

Predpokladom úspešnej reštitúcie je určenie najvhodnejšej zdrojovej populácie pre 
založenie chovného kŕdľa. Podľa medzinárodných kritérií Obnova populácie prostredníctvom 
polodivokých chovov prináša viacero rizík. Jedným z nich je aj únik génov, inak povedané 
kríženie medzi geneticky odlišnými geografickými formami, prípadne poddruhmi. Podľa 
kritérií IUCN (Medzinárodná únia pre ochranu prírody) pri umelom odchove je potrebné 
zabezpečiť, aby vypúšťané jedince boli čo najpríbuznejšie pôvodnej populácii, geografickej 
forme alebo poddruhu (World Pheasant Association and IUCN/SSC Re-introduction Specialist 
Group, eds. 2009). 

Od miery príbuznosti závisí aj miera genetickej premenlivosti reštituovanej 
subpopulácie, preto je dôležitá aj analýza príbuzenských vzťahov medzi sliepkami a kohútmi 
v rámci chovného kŕdľa. Podmienky v polodivokom chove, kde samice prechádzajú cez malé 
otvory v klietkach k tokajúcim kohútom, umožňujú štúdium úspešnosti párenia jednotlivých 
samcov. Miera úspešnosti samcov v reprodukčnom procese v uzavretej populácii, ako je napr. 
aj odchovňa, môže významne ovplyvniť mieru genetickej premenlivosti potomstva, a tým 
schopnosť adaptácie na meniace sa podmienky prostredia. Genetické určenie otcovstva sa v 
konečnom dôsledku prejaví aj na efektivite ekonomiky chovu vyradením neproduktívnych 
jedincov. 

Z dlhodobého hľadiska, úspešnosť obnovy populácie hlucháňa v Moravsko-sliezskych 
Beskydách je závislá na odchove vitálnych jedincov schopných adaptovať sa na podmienky 
prostredia. Pre málo mobilného a na biotop citlivého hlucháňa je dôležité zabezpečiť dostatok 
vhodných biotopov, ktoré umožnia výmenu jedincov s jadrovou populáciou Západných Karpát. 
Reštitúcia beskydskej populácie bude úspešná len vtedy, ak sa obnoví konektivita s jadrovou 
populáciou Západných Karpát na Slovensku, ktorá je v súčasnosti fragmentovaná v dôsledku 
straty biotopov (Obrázok 9). Obnova migrácie medzi subpopuláciami hlucháňa hôrneho 
v Západných Karpatoch je podmienená spoluprácou ochrany prírody a lesníckeho 
sektora Čiech, Poľska a najmä Slovenska. 

V populácii na Šumave a v Bavorskom lese môžeme hovoriť o suplementácii 
(dopĺňaniu) do životaschopnej autochtónnej populácie tvorenej približne 300 jedincami. Táto 
izolovaná populácia tvorená stovkami jedincov s dostatkom vhodných biotopov po veternej 
a lykožrútovej kalamite je považovaná za jedinú z mála stabilných alebo dokonca rastúcich 
populácií v Európe. Pre udržanie aktuálneho priaznivého trendu je potrebné naďalej umožniť 
priebeh prirodzených procesov pozitívne vplývajúcich na metapopulačnú dynamiku hlucháňa. 
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Obrázok 9 Pohľad na fragmentované biotopy hlucháňa na hornej hranici lesa v Nízkych Tatrách. 

 

 

2 Metódy 

2.1 Zber vzoriek pre genetické analýzy 
 

Hlucháň hôrny patrí medzi chránené druhy živočíchov, ktorých usmrcovanie za účelom 
odberu vzoriek je vylúčené a vzorky je možné odoberať iba neinvazívnym spôsobom. Na 
základe viacročných skúseností pri zbere experimentálneho materiálu z voľne žijúcej populácie 
hlucháňa v Západných Karpatoch sme odoberali vzorky neinvazívnym spôsobom 
zberu vypadaného peria (Horváth et al. 2005) a trusu (Segelbacher and Steinbrück 2001; 
Regnaut et al. 2006). DNA z peria môže byť získaná aj z malej časti poškodeného pera. Pero je 
tvorené brkom, kostrnkou a zástavicou. DNA je zvyčajne izolovaná z 1–1,5 cm bazálnej časti 
brka, alebo z krvnej zrazeniny nachádzajúcej sa vo vnútornej časti brka na rozhraní s kostrnkou 
(Obrázok 10A). Zber peria prebieha po celý rok, najmä v období preperovania. Potrebné je 
zabrániť kontaminácii brka, preto každé pero musí byť individuálne uložené v papierovom 
vrecku alebo skúmavke so silica gélom, ktorý absorbuje prebytočnú vlhkosť . Nevýhodou peria 
ako zdroja genetickej informácie je nízka, iba 60% miera úspešnosti extrakcie dostatočne 
koncentrovanej DNA. Zber trusu prebiehal v zimných a jarných mesiacoch za prítomnosti 
snehovej pokrývky. Zbierali sme čerstvý max. 3–4 dni starý trus, ktorý má na povrchu biely 
povlak (kyselina močová). Biely povlak slúži len ako indikátor čerstvosti trusu, ale pre 
extrakciu DNA je vhodnejšia časť bez povlaku (Obrázok 10B). Najvhodnejšie obdobie pre zber 
vzoriek peria a trusu možno považovať 3–4 dni prevládajúce stabilné počasie bez zrážok. Trus 
sme uskladňovali v ASL pufri, ktorý je súčasťou Qiagen kitu. 
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Obrázok 10 A) Časti vypadnutého pera predstavujú kvalitný zdroj DNA: brko (1), kostrnka (2), zástavica (3;). 
Zdroj: (Horváth et al. 2005). B) Čerstvý trus hlucháňa možno využiť ako zdroj DNA. 

Kvalitným zdrojom DNA sú stery z ústnej dutiny (Bush et al. 2005), ktoré odoberali 
pracovníci odchovne pri manipulácií s jedincami počas odchovu. Z peria sme extrahovali DNA 
nachádzajúcu sa v hrote brka, prípadne z krvnej zrazeniny medzi brkom a kostrnkou. Zdrojom 
DNA z trusu sú na povrchu zachytené črevné epitely (Obrázok 10). Informácie o pôvodnej 
populácii v Beskydách sa získali analýzou fragmentov DNA extrahovanej zo vzoriek kože 
behákov odobratej z dermoplastických muzeálnych preparátov a poľovníckych trofejí 
(Obrázok 11). Najkvalitnejším zdrojom DNA potrebnej pre sekvenovanie dlhších úsekov (480 
bp) mitochondriálnej DNA (mtDNA) boli vzorky tkanív odoberané z uhynutých kurčiat 
v odchovni. Vzorky tkanív boli odoberané do skúmaviek s 96% etanolom. Vzorky 
z dermoplastických preparátov boli uskladňované v suchom prostredí vo vrecúškach so 
silikagélom. Stery boli odobraté do špeciálnych skúmaviek so sterovými tyčinkami. 

 

Obrázok 11 Znázornenie možností odberu vzoriek kože z oblasti medzi prstami alebo päty 
behákov muzeálnych preparátov. 
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2.2 Laboratórne analýzy 
2.2.1 Extrakcia DNA 

Na extrakciu DNA z trusu bol použitý komerčný extrakčný kit vyvinutý na extrakciu 
DNA zo stolice (QIAGEN). Trus v dĺžke 2-3 cm sa umiestnil do 15 ml skúmaviek a počas noci 
sa nechal vylúhovať v ASL roztoku pri izbovej teplote. Významom tohto lúhovania je, že sa z 
trusu uvoľnia epitelové bunky čreva zachytené na truse. Nasledujúci deň sa 1,6 ml roztoku 
prenesie do nových skúmaviek s InhibitEX tabletou. Ostatné postupy boli vykonané podľa 
protokolu uvedeného výrobcom. Vzorky peria, bukálnych sterov a kože z muzeálnych 
exponátov boli extrahované s použitím komerčného kitu Qiagen blood and tissue DNA 
extraction kit. Extrakcia bola vykonaná s malou modifikáciou podľa Horváth et al. (200P). Pri 
extrakcii DNA z peria sme odrezali 1 až 1,5 cm brka s malým kúskom krvnej zrazeniny, ktorá 
sa nachádza medzi brkom a kostrnkou a umiestnili ho do skúmavky. V prípade bukálných 
sterov sme do 1,5 ml skúmavky odrezali hrot sterovej tyčinky. Z kože muzeálnych preparátov 
sme použili kúsok o veľkosti približne 6 mm. Všetky nasledujúce kroky boli vykonané podľa 
inštrukcií výrobcu. Aby sa zabránilo kontaminácii, extrakcia DNA a pre-PCR kroky boli 
vykonávané v sterilnom boxe dekontaminovanom UV svetlom, ktoré bolo spustené pred 
každým začiatkom laboratórnych prác. 

 
2.2.2 Sekvenovanie mitochondriálnej DNA (mtDNA) 

Za účelom štúdia fylogeografie sme analyzovali kontrolný región (CR1) 
mitochondriálnej DNA. Mitochondriálnu DNA sme amplifikovali použitím GalF (5’-
AGGACTACGGCTTGAA AAGC-3‘) a GalRi (5‘-GGGGTGTAGGGG GAAAGAA-3‘) 
primerov (Duriez et al. 2007). Pri príprave PCR reakcie sme nasledovali už publikovaný 
laboratórny protokol (Klinga et al. 2015). Sekvenovali sme 114 vzoriek DNA spĺňajúce 
kvalitatívne parametre nefragmentovanej DNA, ktoré boli odtestované na agarózovom gely. 
Súčasťou bola jedna pozitívna a jedna negatívna kontrolná vzorka. Sekvencie boli spracované 
v programe ClustalW (Larkin et al. 2007) a manuálne editované v BioEdit (Hall 1999).  

Fylogenetický strom sme zostrojili z 27 identifikovaných haplotypov, ktoré sme pre 
komplexnosť analýzy doplnili o haplotypy získané z GeneBanku. Celkovo sme analyzovali 34 
haplotypov. Dva haplotypy Tetrao parvirostris sme použili ako outgroup pre ukorenenie 
fylogenetického stromu. Fylogenetický strom spájajúci geneticky najbližšieho suseda (NJ, 
Neighbour Joining) sme zostrojili v programe mega 5 (Tamura et al. 2011). 

Vypočítali sme vnútropopulačné charakteristiky genetickej diverzity: počet haplotypov 
(Nh), nukleotidová diverzita (π) a haplotypová diverzita (Hd) boli počítané v programe arlequin 
3.1 (Excoffier and Lischer 2010) pre dve fylogenetické skupiny, na základe výsledkov 
fylogenetickej analýzy haplotypov.  

2.2.3 PCR amplifikácia mikrosatelitných markérov a genotypovanie jadrovej DNA 

Pre účely štúdie genetickej štruktúry a genetickej diveryity v Európskom kontexte 
a v Českej republike bola každá vzorka bola PCR amplifikovaná na desiatich mikrosatelitných 
markéroch, ktoré sú dostatočne polymorfné pre populačno-genetické analýzy. Každá vzorka 
bola amplifikovaná minimálne trikrát kvôli zabezpečeniu dôveryhodného genotypovania .  

Štúdium príbuzenských vzťahov v rámci odchovní sme realizovali amplifikáciou na 
dvoch multiplexoch 10 a 7 mikrosatelitných markéroch. Genotypovanie prebiehalo v softvéri 
GeneMapper 3.7 Na identifikáciu možných genotypových chýb sme použili EXCEL 
Microsatellite Toolkit 3.3.1 (Park 2002) a Gimlet (Valière 2002). 
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2.2.4 Analýza genetickej štruktúry a diverzity hlucháňa  

Analýza genetickej štruktúry a diverzity hlucháňa bola posudzovaná pre oblasť Čiech, 
európskom kontexte a s ohľadom na genetický status odchovní v Boubíne, Řepčonke a vo 
Wisłe. Alelická bohatosť a počet privátnych alel boli vypočítané v programe HP-RARE1.0 
(Kalinowski 2005) na základe najmenšieho počtu 30 alel na lokus. Miery genetickej diverzity, 
diferenciácie a odchýlka od Hardy-Weinbergovej rovnováhy boli určené v programe Genetix 
4.05 (Belkhir et al. 2004). Interval spoľahlivosti (CI 95%) bol definovaný na základe 10 000 
permutácií. 

Analýzy nezávislosti študovaných lokusov a Hardy-Weinbergovej rovnováhy sme 
robili v programoch Genetix (Belkhir et al. 1996–2004) a R-programe popgenreport (Gruber & 
Adamack 2015). Charakteristiky genetickej diverzity pozorovaná heterozygotnosť (HO), 
očakávaná heterozygotnosť (HE), priemerný počet alel na lokus (NA/lokus), koeficient 
inbrídingu (FIS) boli počítané v R-programe diveRsity (Keenan et al. 2013). Alelická bohatosť 

(AR), a podiel privátnych alel (privAR) boli spracované v softvéri hp-rare (Kalinowski 2005). 
Program structure sme použili pre priradenie jedinečných genotypov do genetických skupín, 
pričom pre analýzy v európskom kontexte sme v nastaveniach nepredpokladali admixiu 
populácií a nastavili sme 100 000 MCMC replikácií, pričom prvých 10 000 bolo odstránených 
v 20 opakovaniach. Naopak, v prípade analýz vzoriek v Českej republike sme predpokladali 
možnú admixiu medzi populáciami a použili sme aj funkciu locprior. Počet genetických skupín 
bol určený Evannovou metódou (Evanno et al. 2005) v programe Structure Harvester (Earl & 
vonHoldt 2012). Jednotlivé opakovania pre určený počet genetických skupín boli spracované 
v programe clumpp (Jakobsson & Rosenberg 2007; Porras-Hurtado et al. 2013). Priradenie 
populácií do genetických skupín sme vizualizovali v programe ArcGis 10.2. Genetický status 
odchovní v Boubíne, Řepčonka a vo Wisłe sme testovali analýzami v programe Structure a 
analýzou hlavných koordinát (PCoA) použitím 10 000 replikácií. Graf analýzy hlavných 
koordinát (PCoA) sme zostrojili v R-programe popgenreport (Gruber & Adamack 2015). 

Po odstránení monomorfných markérov z celkového datasetu 17 mikrosatelitných 
markérov sme štatisticky testovali rodičovské vzťahy v rámci chovných kŕdľov na 13 lokusoch. 
Analýzy príbuzenských vzťahov v rámci chovného kŕdľa v odchovniach Řepčonka a Boubín 
bola vykonaná v programe ML-Relate (Kalinowski et al. 2006) na základe indexu príbuznosti.  

2.2.5 Identifikácia pôvodu jedincov chovných kŕdľov a jedincov vypustených do voľnej 
prírody 

Pre účely identifikácie pôvodu jedincov monitorovaných vo voľnej prírode sme po 
odstránení monomorfných markérov štatisticky spracovali genototypy jedincov na 8 lokusoch. 
Testovali sme genotypy ôsmych jedincov identifikovaných na slovenskej strane Beskýd. 
Vzorky jedincov z voľnej prírody na Šumave pochádzali z divých jedincov, preto sme túto 
analýzu na datasete zo Šumavy nerealizovali. Testovali sme prítomnosť migrantov 
preddefinovaných populáciách a priradenie jedinca do genetickej skupiny programe Structure 
(Pritchard et al. 2000). V prvom kroku sme identifikovali počet migrantov v súbore dát 
tvorenom z individuálnych genotypov pochádzajúcich z historických vzoriek 
v Beskydách, odchovne vo Wisłe, odchovne Řepčonka a voľnej prírody na Slovensku. 
Použitím funkcie popinfo program predpokladá, že každý jedinec je rezidentný v rámci svojej 
populácie. Použitím možnosti prior population information program vypočítal 
pravdepodobnosť, s akou jedinec patrí do populácie, z ktorej bola vzorka získaná. Nakoľko 
informácie o migrácii sú minimálne, otestovali sme rozsah hodnôt frekvencie migrácie 
(migprior) v rozpätí 0,001–1. Zmena hodnôt nemala vplyv na výsledok, použili sme v programe 
preddefinovanú hodnotu migprior=0,05. Testovali sme možnosť prítomnosti 5 genetických 
skupín použitím 100 000 MCMC, pričom prvých 10.000 bolo v každom z dvadsiatich 
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opakovaní odstránených, pričom sme uvažovali s možnou admixiou jedincov. Program 
Structure sme použili aj pre priradenie jedinečných genotypov do 2–10 genetických skupín, 
pričom v nastaveniach sme nepredpokladali admixiu populácií a nastavili sme 100 000 MCMC 
replikácií, pričom prvých 10 000 bolo odstránených v 20 opakovaniach. Počet genetických 
skupín bol určený Evannovou metódou (Evanno et al. 2005) v programe Structure Harvester 
(Earl & von Holdt 2012). Jednotlivé opakovania pre určený počet genetických skupín boli 
spracované v programe clumpp (Jakobsson & Rosenberg 2007, Porras-Hurtado et al. 2013). 
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3 Výsledky 

3.1 Zber vzoriek, PCR amplifikácia a genotypovanie 
Z prvého multiplexu 10 mikrosatelitných markérov sme v dôsledku odchýlky od Hardy-

Weinbergovej rovnováhy (HWE) odstránili marker ADL184. Markery TUT1 a BG16 
vykazovali prítomnosť nulových alel, preto boli z ďalších analýz vylúčené. Zvyšný súbor 7 
mikrosatelitných markérov bol v HWE vo všetkých populáciách, iba lokus TUD4 bol 
signifikantne odchýlený od HWE v populácii v Čiernom lese (Nemecko) a v populácii 
Západných Karpát na Slovensku.  

Pre analýzy v rámci odchovní sme amplifikovali DNA aj na druhom multiplexe 
siedmich markérov. Z celkového datasetu17 mikrosatelitných markérov sme vylúčili dva 
markéry z prvého multiplexu (TUT1 a BG16) a štyri markéry z druhého multiplexu. Z druhého 
mutiplexu mikrosatelitných markérov sme vylúčili monomorfný markér BG6 a markéry BG10, 
BG20, BG12, pretože boli u nich detegované nulové alely alebo amplifikáciu bola 
nespoľahlivá. Markéry ADL142 a TUD6 síce vykazovali odchýlku od HWE, ale pre určovanie 
príbuzenských vzťahov sme ich považovali za vhodné, a preto sme ich pre tento účel používali. 
Nakoniec sme príbuzenské vzťahy medzi jednotlivcami v odchovniach analyzovali pomocou 
13 markérov rozdelených do dvoch multiplexov (Tabuľka. 1). 

 

Tabuľka. 1 Test Hardy-Weinbergovej rovnováhy pre jednotlivé lokusy v chovnom kŕdli v Řepčonke. 
Lokusy vyznačené hrubým písmom boli z ďalších analýz vylúčené. 

Lokus HWE CI 95% 

ADL184 monomorfný 

LEI098 0.20 (-0.46667–0.69014) 

TUT4 -0.05 (-0.35616–0.16456) 

TUD1 0.52 (-0.02326–1.00000) 

BG18 -0.24 (-0.50000–-0.03529) 

TUT3 -0.11 (-0.34444–0.06161) 

BG15 0.29 (-0.13990–0.63736) 

TUT2 0.27 (-0.20313–0.65354) 

ADL230 0.11 (-0.22222–0.39227) 

BG16 -0.14 (-0.34694–0.02463) 

TUD3 -0.05 (-0.43791–0.30818) 

sTuD1 -0.13 (-0.61333–0.29487) 

BG6 monomorfný 

BG10 -1.00 (-1.00000–-1.00000) 

sTuD6 -0.34 (-0.57143–-0.12500) 

ADL142 -0.16 (-0.37500–-0.00000) 

BG12 0.55 (-0.02326–1.00000) 

 

Počas piatich rokov trvania projektu sme z 1165 zozbieraných vzoriek vyextrahovali 
DNA, z ktorej sme fragmentačnou analýzou vzoriek amplifikovaných na mikrosatelitných 
markéroch jadrovej DNA identifikovali 831 genotypov. Tento dataset zahŕňal aj duplicitné 
genotypy rovnakého jedinca pochádzajúce z viacnásobných odberov za účelom príbuzenských 
analýz alebo identifikácie jedinca v prírode. Celkovo sme geneticky identifikovali 639 
jedincov. Z toho sme pre účely štúdia fylogeografie hlucháňa štatisticky spracovali 69 vzoriek. 

Z chovného kŕdľa v Řepčonke boli v rokoch 2016–2021 odobraté vzorky peria, trusu, 
sterov z ústnej dutiny a vajcových blán v počte 168 kusov. Mikrosatelitnými markérmi sme 
identifikovali 134 genotypov vrátane opakovaní z rôznych typov vzoriek patriacich 89 
jedincom (16 sliepkam. 4 kohútom a 69 kuriatkam). Z chovného kŕdľa na Šumave v Boubíne 
v rokoch 2016–2021 bolo odobratých 73 vzoriek, z ktorých sme identifikovali 63 genotypov 
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patriacich 32 jedincom (9 sliepkam, 4 kohútom a 19 kuriatkam). Vysoký počet analyzovaných 
rôznych typov neinvazívnych vzoriek odobratých z každého jedinca nám zabezpečil jeho 
spoľahlivú identifikáciu. V oboch odchovniach sme celkovo spracovali 241 vzoriek, z ktorých 
sme identifikovali 197 genotypov a po odstránení duplicitných genotypov amplifikovaných 
z DNA extrahovanej z rôznych typov vzoriek odobratých z toho istého jedinca sme 
štatistickými analýzami ďalej spracovali 121 jedinečných genotypov. Náročnosť umelého 
odchovu hlucháňa sa podpísala pod komplikácie pri odbere genetických vzoriek spôsobené 
nízkou schopnosťou reprodukcie dospelých jedincov, nevyliahnutými znáškami a vysokou 
mortalitou v prvých dňoch po vyliahnutí. Významným faktorom ovplyvňujúcim vzorkovanie 
bol aj polodivoký chov a tým nemožnosť manipulácie s jedincami za účelom genetického 
vzorkovania v odchovni. V spojení s vysokou mierou predácie po vypustení jedincov sme 
neboli schopní reidentifikovať genotypy odchovaných jedincov zo vzoriek nájdených vo voľnej 
prírode. 

Materiál z územia Českej republiky bol doplnený o vzorky z Karpát, Álp, pohoria Jura 
a boreálnych lesov (Obrázok 12). 

 

Obrázok 12 Lokality zberu vzoriek. 

 

Pre doplnenie analýz identifikácie vhodnej zdrojovej populácie sme analyzovali 26 
vzoriek peria, z ktorých sme amplifikovali a určili 25 genotypov patriacich jedincom chovného 
kŕdľa vo Wisłe.  

Z historických preparátov bolo pracovníkmi odchovne Řepčonka odobratých 229 
vzoriek kože z päty behákov vypreparovaných jedincov tetrova hlucháňa a jedného tetrovca 
(kríženec hlucháňa a hoľniaka), ktoré podľa historických záznamov mali pochádzať z Beskýd, 
Jeseníkov, Krkonoš, Jizerských hor, Orlických hor, Krušných hor, Slavkovského lesa, Českého 
lesa a Křivoklátska, Treboňska a Šumavy. Bohužiaľ sme analyzovali aj historické vzorky 
neznámeho pôvodu, ktorý sa nám ani dodatočne nepodarilo overiť. Ďalej boli prof. Paulem 
odobraté analyzované historické vzorky z dermoplastických preparátov pochádzajúcich 
z východných Karpát na Ukrajine (40 ks), v Rumunsku (58 ks) a Západných Karpát na 
Slovensku (29 ks), z boreálnych lesov Ruska (3ks), zo Slovinska (1ks) a Rakúska (2ks). 
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Úspešnosť amplifikácie a identifikácie jedinečného genotypu bola 81,66% a celkovo sme 
z muzeálnych preparátov spoľahlivo identifikovali 187 jedinečných genotypov, z ktorých po 
verifikácii ich pôvodu do štatistických analýz bolo zaradených 182 jedincov. 
Z Treboňska, Šumavy, Rakúska, Slovinska a Ruska sa nám nepodarilo identifikovať genotyp 
žiadneho jedinca. Historické vzorky neznámeho pôvodu boli z ďalších analýz vylúčené. 

Recentné vzorky peria a trusu reprezentujúce populácie oblasti boreálnych lesov Ruska 
(16 ks), Bielorusko (4 ks) a Švédska (23 ks), Karpatský oblúk: Rumunsko (122 ks), Ukrajina 
(16 ks), Slovensko (284 ks), Poľsko (37 ks), Česká republika (27 ks), Šumava (21 ks), Rakúske 
alpy (53 ks), pohorie Jura vo Švajčiasku (15 ks) a Čierny les v Nemecku (28 ks) boli zozbierané 
prevažne neinvazívnymi metódami s výnimkou tkanív z Ruska. Z Bulharska boli odobraté 
vzorky tkanív pochádzajúce z ulovených jedincov v pohoriach Rhodopy a Rila (17 ks). 
Z celkového počtu 669 zozbieraných a PCR amplifikovaných vzoriek sme identifikovali 422 
genotypov. Nakoľko pri zbere vzoriek v prírode neviem určiť, či vzorka pochádza od 
rovnakého jedinca identifikovali sme po odstránení duplicít 308 jedincov (Tabuľka 2). 

  
Tabuľka 2 Prehľad zberu a amplifikácie DNA rôznych typov vzoriek počas trvania projektu. 

Pôvod 
vzorky Lokalita Typ vzorky Zber Amplifikované 

vzorky 

Úspešnosť 
amplifikácie 

(%) 

Jedinečné 
genotypy 

Recentné 
vzorky z 
odchovní 

Řepčonka 

Vajcová blana 30 16 53.33 

89 

Perie 38 35 92.11 
Ster 64 50 78.13 
Trus 5 2 40.00 
Tkanivo 31 31 100.00 
Spolu 168 134 79.76 

Boubín 

Perie 23 14 60.87 

35 
Ster 26 26 100.00 
Trus 13 12 92.31 
Tkanivo 11 11 100.00 

 Spolu  73 63 86.30 

Repčonka & Boubín 
Neinvazívne 199 155 77.89 

124 Invazívne 42 42 100.00 

 Spolu 241 197 81.74 
Wisła Perie 26 25 96.15 

25  Tkanivo 0 0 0.00 
  Spolu 26 25 96.15 

Recentné 
vzorky z 
prírody 

Západ. Karpaty_Beskydy (CZ/SK) perie, trus 27 14 51.85 
8 

tkanivo 0 0 0.00 
Západné Karpaty (SK) trus,perie 284 158 55.63 

121 
tkanivo 1 1 100.00 

Západné Karpaty_Gorce (PL) trus,perie 37 28 75.68 
19 

tkanivo 0 0 0.00 
Východné karpaty (RO) trus, perie 122 73 59.84 

40 
tkanivo 5 5 100.00 

Východné Karpaty (UA) perie 16 15 93.75 
12 

tkanivo 0 0 0.00 
Balkán_Rhodopy. Rila (BG) trus, perie 0 0 0.00 

17 
tkanivo 17 17 100.00 

Boreálne lesy_Bielorusko  perie 4 4 100.00 
4 

tkanivo 0 0 0.00 
Boreálne lesy_Rusko trus, perie 0 0 0.00 

15 
tkanivo 16 16 100.00 

Boreálne lesy_Švédsko perie 23 20 86.96 
20 

tkanivo 0 0 0.00 
Alpy_Rakúsko trus, perie 53 22 41.51 

18 
tkanivo 0 0 0.00 
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Čierny les_Nemecko trus, perie 28 18 64.29 
16 

tkanivo 0 0 0.00 
Jura_Švajčiarsko trus, perie 15 10 66.67 

6 
tkanivo 0 0 0.00 

Šumava voľná príroda perie, trus 21 21 100.00 
12 

tkanivo 0 0 0.00 
Spolu 669 422 63.08 308 

Muzeálne 
vzorky 

Beskydy koža 8 8 100.00 8 
Jeseníky koža 8 5 62.50 5 
Krkonoše koža 7 7 100.00 7 
Jizerské hory koža 3 3 100.00 3 
Orlické hory koža 1 1 100.00 0 
Krušné hory koža 3 2 66.67 3 
Křivoklatsko koža 4 3 75.00 3 
Slavkovský les koža 5 5 100.00 3 
Český les koža 15 15 100.00 13 
Treboňsko koža 1 1 100.00 0 
Šumava koža 2 0 0.00 0 
Neznáme historické koža 39 35 89.74 35 
Rakúsko koža 2 0 0.00 0 
Slovinsko koža 1 0 0.00 0 
Rusko koža 3 0 0.00 0 
Slovensko koža 29 25 86.21 25 
Rumunsko koža 58 42 72.41 42 
Ukrajina koža 40 35 87.50 35 

Spolu 229 187 81.66 182 

Spolu všetky vzorky   1165 831 71.33 639 

3.2 Fylogenetický status hlucháňa na Šumave a v Beskydách 
Z celkového počtu 114 sekvenovaných vzoriek DNA pochádzajúcej z tkanív, prípadne 

kože alebo čerstvého peria, u ktorých sme amplifikovali a sekvenovanli kontrolný región 
CR1 mitochondriálnej DNA sme určili haplotyop u 69 sekvenovaných vzoriek, ktoré sme 
doplnili o vzorky z GeneBanku. Analyzovali sme 114 sekvencií kontrolného regónu 1 (CR1), 
každá s celkovou dĺžkou 411 bp, ktoré zahŕňali Nh = 27 haplotypov identifikovaných na 
základe S = 33 polymorfných miest, z ktorých 17 bolo informatívnych. Parametre genetickej 
diverzity sme počítali pre každú fylogenetickú líniu zvlášť. Celková haplotypová diverzita 
v analyzovanom súbore dát bola Hd = 0,858 a nukleotidová diverzita π = 0,009 (Tabuľka. 1). 
Haplotypy Tetrao parvirostris boli použité ako outgroup pre ukorenenie stromu a z ďalších 
analýz diverzity boli vylúčené. .  

Tabuľka 3 prehľad parametrov cekvencií CR1 v severnej a južnej fzlogenetickej línii: počet vzoriek (N), 
počet haplotypov (Nh), počet polymorfných miest (S), nukleotidová diverzita (π), haplotypová diverzita (Hd). 

Population N Nh S π Hd 

Severná línia 93 19 20 0.004 0.799 

Južná línia 21 8 11 0.005 0.757 

Spolu 114 27 33 0.009 0.858 
 

Evolučné vzťahy znázornené fylogenetickým stromom nepotvrdili žiaden fylogenetický 
jav medzi 21 sekvenciami haplotypov z oblastí boreálnych lesov, Álp, Šumavy, Beskýd 
a Karpát, ktoré sú zoskupené v rámci severskej fylogenetickej línie. Celkovo 11 haplotypov 
z pohorí Rila, Rhodope v Bulharsku a Kantábrijských horách, Pyrenejach v Španielsku sú 
zoskupené v rámci južnej fylogenetickej línie. Prítomnosť haplotypov pôvodom z Álp, Dinárov 
a Karpát v južnej fylogenetickej línii naznačuje kontaktnú zónu v týchto oblastiach. Prítomnosť 
geograficky vzdialených haplotypov z pohorí Rhodope, Rila a Pyreneje a Kantábrijské hory 
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v južnej línii naznačuje ich spoločný fylogenetický pôvod z glaciálnych období. Haplotyp 
identifikovaný zo vzoriek pochádzajúcich z voľnej prírody na Šumave bol zaradený do 
severskej fylogenetickej línie rovnako ako haplotyp spoločný pre vzorky z Beskýd a Karpát 
(Obrázok 13, Obrázok 14). Výsledky korelujú s postglaciálnym šírením smreka v Európe. 
Predpokladáme, že populácia hlucháňa južnej línie bola pred zaľadnením kontinuálne 
rozšírená. Následne počas obdobia zaľadnenia bola rozdelená do refúgií v Španielsku 
a Bulharsku. Po ústupe ľadovcov východno-západná orientácia Kantábrijských hôr, Pyrenejí, 
Álp a južných Karpát pôsobila ako bariéra pre post glaciálnu expanziu z ich glaciálnych refúgií 
a vzrastom menšie jedince boli nahradené väčšími jedincami severnej línie, ktoré nasledovali 
šírenie smreka z refúgia vo Východoeurópskej rovine. Analýza na úrovni kontrolného regiónu 
(CR1) nepotvrdila prítomnosť poddruhov T.u. pleskei (Rusko), T.u. urogallus (Švédsko), T.u. 

major (Západné Karpaty), T.u. rudolfi (Východné Karpaty a Bulharsko). Predpokladáme, že 
pozorované rozdiely vo veľkosti tela môžu byť dôsledkom adaptácií na odlišné podmienky 
prostredia podmieňujúce vznik lokálnych ekoforiem. Status poddruhu vyskytujúceho sa 
v Bulharsku v pohoriach Rhodope, Rila a Pirin je predmetom ďalšieho výskumu. 
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Obrázok 13 Fylogenetický strom zobrazujúci haplotypy mitochondriálnej DNA a bootstrapové hodnoty pre 
jednotlivé nody. Haplotypy stiahnuté z GeneBanku sú označené hviezdičkou. Počet vzoriek s totožnými 
haplotypmi je znázornený v zátvorkách.  
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Obrázok 14 Mapa rozšírenia dvoch fylogenetických línií v Európe. Modrou farbou je znázornená severná 
fylogenetická línia a červenou farbou južná fylogenetická línia. Sivý polygón zobrazuje areál rozšírenia hlucháňa 
v Európe. 

3.3 Populačno-genetické analýzy mikrosatelitov jadrovej DNA 
3.3.1 Analýza genetickej diverzity 

Najnižšie parametre genetickej diverzity sme zaznamenali v recentnej populácii 
hlucháňa na Šumave. Nízka genetická diverzita bola zaznamenaná v populáciách Čierny les, 
Rakúske Alpy, Jura a Šumava (HE = 0,48 až 0,51), v týchto populáciách boli zaznamenané 
nízke hodnoty priemerného počtu alel na lokus (NA/locus) a alelickej bohatosti (AR). Medzi 
historickými a recentnými vzorkami sme nezaznamenali výrazný rozdiel v parametroch 
genetickej diverzity. V Krkonošiach, Jizerských horách, Křivoklátsku, Krušných horách, 
Českom lese a Slavkovskom lese sme zaznamenali odchýlku od Hardy-Weinbergovej 
rovnováhy (HWE). Hodnoty koeficientu inbrídingu (FIS) tu indikovali nadbytok heterozygotov 
(Tabuľka 4). 
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Tabuľka 4 Analýza genetickej diverzity v študovaných populáciách. Skratka hist. za názvom znamená 
historická populácia 1930-1980, ostatné vzorky sú súčasné. Počet vzoriek (N), očakávaná heterozygotnosť 
(HE), pozorovaná heterozygotnosť (HO), priemerný počet alel na lokus (NA/locus), alelická bohatosť (AR), 
frekvencia privátnych alel (PrivAR), koeficient inbrídingu (FIS) a jeho interval spoľahlivosti (IS 95%) po 10 
000 permutáciách. 
Populácia N HE HO NA/locus AR PrivAR FIS IS 95%

Švédsko 
20

0.67 0.78 4.88 3.76 0.08
-0.16 (-0.23 – 0.09)

SD ± 0.1 0.15 1.36 0.56 0.20
Bielorusko, Rusko 

19
0.67 0.67 4.88 3.67 0.18

0 (-0.10 – 0.10)
SD ± 0.07 0.08 1.27 0.86 0.29
Rakúske Alpy 

18
0.56 0.51 4.13 3.22 0.01

0.12 (-0.06 – 0.24)
SD ± 0.16 0.23 0.93 0.68 0.02
Nemecko (Čierny les) 

16
0.57 0.51 3.50 2.24 0.01

0.14 (-0.06 – 0.27)
SD ± 0.11 0.21 0.87 0.29 0.03
Jura_Švajčiarsko 

6
0.48 0.52 2.88 2.11 0.01

0.02 (-0.46 – 0.19)
SD ± 0.17 0.27 1.05 0.52 0.02
Ukrajinské Karpaty 

12
0.53 0.51 3.50 2.95 0

0.04 (-0.14 – 0.19)
SD ± 0.15 0.27 1.22 0.62 0.01
Ukrajinské Karpaty hist. 

35
0.60 0.58 4.63 3.38 0.01

0.04 (-0.03 – 0.11)
SD ± 0.14 0.17 0.99 0.75 0.01
Rumunské Karpaty 

40
0.68 0.66 5.50 3.76 0.03

0.03 (-0.04 – 0.09)
SD ± 0.10 0.13 1.66 0.71 0.04
Rumunské Karpaty hist. 

42
0.60 0.60 5.25 3.49 0.01

0.08 (-0.01 – 0.17)
SD ± 0.08 0.08 1.20 0.73 0.01
Západné karpaty 

121
0.65 0.57 5.13 3.5 0.04

0.13 (0.07 – 0.15)
SD ± 0.08 0.12 1.27 0.92 0.05
Západné karpaty – hist. 

25
0.64 0.60 4.50 3.39 0

0.06 (-0.06 – 0.18)
SD ± 0.08 0.13 1.00 0.62 0.00
Gorce 

19
0.62 0.64 4.75 3.53 0.07

-0.03 (-0.15 – 0.07)
SD 0.15 0.18 1.20 0.65 0.15
Beskydy 

8
0.65 0.70 4.25 3.78 0.15

-0.08 (-0.33 – 0.12)
SD ± 0.11 0.24 1.39 0.72 0.23
Beskydy – hist 

13
0.57 0.55 5.00 3.56 0.02

0.05 (-0.07 – 0.14)
SD ± 0.11 0.14 1.41 0.89 0.04
Krkonoše, Jizerské hory 

10
0.63 0.72 3.88 3.36 0.11

-0.16 (-0.29 – -0.05)
SD ± 0.10 0.12 1.17 0.71 0.17
Křivoklátsko, Krušné hory, Český 
les, Slavkovský les 22 0.59 0.54 4.38 3.27 0.05 0.09 (0.00 – 0.18)
SD ± 0.09 0.06 0.99 0.69 0.08
Šumava 

12
0.50 0.49 3.00 2.55 0.12

0.02 (-0.15 – 0.17)
SD ± 0.09 0.12 0.71 0.50 0.29

 

3.3.2 Genetická identifikácia zdrojovej populácie pre odchovne na Šumave 
a v Beskydách 

Analýzou priradenia jedincov do dvoch genetických skupín (K=2) sme identifikovali 
populáciu Západných Karpát spoločne s jej periférnymi populáciami v Gorciach a Beskydách 
ako geneticky unikátnu, tvoriacu samostatnú genetickú skupinu odlišnú od ostatných 
európskych populácií vo Východných Karpatoch, boreálnych lesoch, Alpách, Jure aj Čiernom 
lese a Šumave. Vizualizácia výsledkov analýzy založenej na priradení jedinca do jednej z troch 
genetických skupín (K=3) jasne naznačuje, že populácia hlucháňa vo Východných Karpatoch 
sú geneticky odlišné od ostatných analyzovaných populácií. V teste štyroch genetických skupín 
(K=4) sa odlíšili populácie hlucháňa v boreálnych lesoch Bieloruska a Ruska. Pri testovaní 
piatich skupín sa odlíšili populácie medzi Ukrajinskými a Rumunskými Východnými 
Karpatmi. Populácie Švédska, Šumavy, Álp, Čierneho lesa a Jury tvoria spoločne samostatnú 
genetickú skupinu. Historické vzorky sa od recentných vzoriek v Karpatoch neodlíšili 
(Obrázok 15). 
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Obrázok 15 Analýza priradenia jedincov do K2–5 genetických skupín v programe STRUCTURE. Testované 
geograficky identifikované recentné populácie v oblastiach: Boreálne lesy (BorL) v krajinách Bielorusko (BY), 
Rusko (RU), Švédsko (SE), Východné Karpaty (EC) v Rumunsku (RO) a na Ukrajine (UA), Alpy (ALPS) v 
Rakúsku (AT), Čierny les (BkF) v Nemecku (DE), pohorie Jura vo Švajčiarsku (CH), Západné Karpaty (WC) na 
Slovensku (SK), Gorce izolované periférne pohorie Západných Karpát v Poľsku (PL), Beskydy a Šumava v 
Čechách (CZ). Historické vzorky sú označené príponou H a okrem Východných a Západných Karpát boli 
analyzované historické vzorky z Beskýd a Jeseníkov (Besk_Jes_CZH), Krkonoš a Jizerských hôr (Krk_Jiz_CZH), 
Krušných hôr, Slavkovského lesa a Českého lesa (Kr_SL_CL_CZH). 
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3.3.3 Genetická štruktúra hlucháňa v Českej republike 

Za účelom rekonštrukcie genetickej štruktúry recentných a historických do značnej 
miery vyhynutých populácií v Českej republike sme otestovali priradenie jedincov do 
genetických skupín. Pri teste priradenia jedincov do dvoch (K=2) alebo troch (K=3) skupín sme 
identifikovali vzorky pochádzajúce z muzeálnych preparátov a recentné vzorky zozbierané 
počas posledných piatich rokov v Beskydách, periférnom pohorí Západných Karpát ako 
samostatnú genetickú skupinu s minimálnou introgresiou alel zo zapadočeských populácií. 
Historická populácia v Jeseníkoch vykazovala podobnú genetickú štruktúru s Beskydskou 
populáciou. Pri teste dvoch skupín aj jedince z historických populácií v Krkonošiach 
a Jizerských horách boli podobnejšie Beskydám resp. Západným Karpatom ako západočeským 
populáciám a možno ich považovať za kontaktnú zónu medzi západokarpatskými 
a západočeskými populáciami hlucháňa. Pri teste troch genetických skupín (K=3) jedince z 
historických populácií v Krkonošiach a Jizerských horách vytvorili samostatnú tretiu genetickú 
skupinu (Obrázok 16). 

 

Obrázok 16 Priradenie genotypov jedincov do K2 a K3 genetických skupín recentných (_R) populácií v 
Beskydách, na Šumave a historických (_H) populácií v Beskydách, Jeseníkoch, Krkonošiach, Jizerskych horách, 
Křivoklatsku, Krušných horách, Slavkovskom lese, Českom lese. Výška jedného stĺpca zodpovedá miere 
koeficientu priradenia jedinca do genetickej skupiny. 
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3.3.4 Genetická diverzita hlucháňa v Českej republike 

Analýza genetickej diverzity potvrdila vyššiu očakávanú heterozygotnosť v recentnej 
populácii Beskýd, ako sme zaznamenali v historickej populácii. V historickej populácii sme 
zaznamenali mierny nedostatok heterozygotov, resp. rozdiel medzi očakávanou (HE = 0,57) 
a pozorovanou heterozygotnosťou (HO = 0,55) bol len 0,02 indikujúci mierny nedostatok 
heterozygotov v historickej populácii Beskýd a Jeseníkov, ktoré spoločne tvorili jednu (K1) 
z troch (K3) genetických skupín . V súčasnej populácii Beskýd bol tento rozdiel o niečo väčší. 
Očakávaná hetoryozygotnosť dosiahla (HE = 0,65) a pozorovaná (HO = 0,70), čo znamená 
rozdiel 0,05 a nadbytok heterozygotov. Najväčší rozdiel medzi HO a HE sme pozorovali 
v skupine Krkonoše a Jizerské hory, čo potvrdil aj koeficient FIS =-0,16, IS IS95% = -0.29 až 
-0,05 indikujúci nadbytok heterozygotov ( 

Tabuľka 6). Podobný jav pozorujeme aj pri testovaní dvoch (K2) genetických skupín, 
kedy do K1 boli zaradené historické vzorky Beskyd, Jeseníkov, Krkonoš a Jizerských hor 
a v súčasnosti prežívajúcich jedincov z Beskýd (Tabuľka 5). V západočeských historických 
populáciach Křivoklátsko, Krušné hory, Slavkovský les, Český les pozorujeme mierny 
nedostatok heterozygotov HO < HE a vzhľadom na ostatné parametre genetickej diverzity (HE, 
HO, NA/locus, AR) je genetická diverzita historických aj recentnej populácie na západe Čiech 
nižšia ako v populáciách na východ od Jizerských hôr (Tabuľka 5, Tabuľka 6). 

Tabuľka 5 Parametre genetickej diverzity v historických a recentných populáciách rozdelených do dvoch 
genetických skupín. 
Populácia N K HE HO NA/locus AR PrivAR FIS IS 95% 

Beskydy_R 8 K1 0.65 0.70 4.25 4.25 0.69 -0.08 (-0.31 – 0.12) 0.11 0.24 1.39 1.39 0.88 
Beskydy, Jeseníky, 
Krkonoše, Jizerské 
hory_H 

23 K1 
0.64 0.62 5.50 4.17 0.25 

0.03 (-0.05 – 0.11) 0.09 0.09 1.41 0.96 0.27 

Křivoklatsko, Krušné 
horzy, Slavkovský les, 
Český les_H 

21 K2 
0.59 0.54 4.38 3.71 0.29 

0.09 (0 – 0.18) 0.09 0.06 0.99 0.72 0.31 

 Šumava_R 12 K2 
0.50 0.49 3.00 2.79 0.18 

0.02 (-0.15 – 0.17) 0.09 0.12 0.71 0.56 0.45 

  

Tabuľka 6 Parametre genetickej diverzity v historických a recentných populáciách rozdelených do troch 
genetických skupín. 

Populácia N K HE HO NA/locus AR PrivAR FIS IS 95% 

Beskydy_R 8 K1 
0.65 0.70 4.25 4.25 0.47 

-0.08 (-0.31 – 0.12) 
0.11 0.24 1.39 1.39 0.64 

Beskydy_H, Jeseníky_H 13 K1 
0.57 0.55 5.00 4.27 0.13 

0.05 (-0.07 – 0.14) 
0.11 0.14 1.41 1.07 0.20 

Krkonoše, Jizerské 
hory_H 10 K2 

0.63 0.72 3.88 3.73 0.35 
-0.16 (-029 – -0.05) 

0.10 0.12 1.17 1.07 0.40 
Křivoklatsko, Krušné hory, 

Slavkovský les, Český 
les_H 

21 K3 
0.59 0.54 4.38 3.71 0.20 

0.09 (0 – 0.18) 
0.09 0.06 0.99 0.72 0.24 

Šumava_R 12 K3 
0.50 0.49 3.00 2.79 0.14 

0.02 (-0.15 – 0.17) 
0.09 0.12 0.71 0.56 0.35 
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3.3.5 Genetický status odchovní v Boubíne, Řepčonke a vo Wisłe 

Už predchádzajúce analýzy genetickej štruktúry naznačili, že západočeské populácie 
tvoria samostatnú genetickú skupinu odlišnú od populácií v Jeseníkoch a v Beskydách na 
periférii Západných Karpát. Analýzou hlavných koordinát PCoA a programom structure sme 
identifikovali jedincov chovného kŕdľa v odchovni Boubín resp. Mlynařovice na Šumave 
geneticky podobných recentnej populácii v prírode na Šumave a historickej populácii Českého 
lesa (Obrázok 17). Zároveň sme zistili, že populácia v odchovni na Šumave a v odchovni v 
Boubíne je geneticky odlišná od populácie Západných Karpát. Chovný kŕdeľ v Řepčonke a vo 
Wisłe patria do spoločnej genetickej skupiny so západnými Karpatmi, a teda aj Beskydami. 
Jeden jedinec v Boubíne má pôvod v západokarpatskej genetickej skupine (Obrázok 18). 
Následná detailná identifikácia pôvodu tohto jedinca je analyzovaná prostredníctvom 
identifikácie migrantov prvej generácie v časti Genetický monitoring umelého odchovu v 
Řepčonke. Genetickú podobnosť odchovne Wisła a Řepčonka so Západnými Karpatmi sme 
potvrdili aj v európskom kontexte (Obrázok 19).  

 

Obrázok 17 Analýza základných koordinát PCoA. 
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Obrázok 18 Genetická štruktúra populácií Šumava zobrazuje dve genetické skupiny identifikované Evannovou 

metódou. 

 

 
Obrázok 19 Zobrazenie dvoch genetických skupín jadrovej DNA populácií hlucháňa hôrneho v Európe v rámci 
severnej fylogenetickej línie. V oboch prípadoch samostatnú skupinu znázornenú žltou farbou tvoria jedince 
v Západných Karpatoch, Beskydách a chovný kŕdeľ vo Wisłe. 
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3.4 Genetický monitoring umelých odchovov hlucháňa v Řepčonke a Boubíne 
V priebehu rokov 2016–2021 sme monitorovali príbuzenské vzťahy medzi jedincami 

chovných kŕdľov Řepčonke a v Boubíne . V Řepčonke sa do reprodukcie zapojili štyri kohúty 
a 15 sliepok. V Boubíne sa do reprodukcie sa zapojili tri kohúty a sedem sliepok. V oboch 
odchovniach sme analyzovali príbuzenské vzťahy v rámci chovného kŕdľa a takisto sme 
identifikovali príbuzenské vzťahy rodič ~ potomok. Miera príbuznosti v rámci chovného kŕdľa 
môže mať zásadný vplyv na životaschopnosť potomstva a tým aj úspešnosť celého záchranného 
programu. 

 

3.4.1 Analýza príbuzenských vzťahov v chovnom kŕdli v Řepčonke 

Kohút M2996_143 môže byť polovičným súrodencom s kohútom M2998_140 
a sliepkami F3990_zelená41 a F3426_34. Tento kohút je otcom sliepky F_3997_kov. krúžok 
16/16. Pre zachovanie čo najväčšej variability v potomstve ho odporúčame páriť 
s nepríbuznými sliepkami. 

Kohút M2997_141 je zo všetkých kohútov sliepkam v kŕdli najpríbuznejší. Môže byť 
polovičným súrodencom sliepkam F3395_21, F3397_25, F3996_zelená44, F3426_34, 
F3427_35. Môže sa páriť s nepríbuznými sliepkami F3396_23, F3990_zelená41, T3428_32, 
F3997_kov16, F3989_1K, F3991_žltá10, F3992_žltá5, F3993_ 1K/2, F3994_žltá4, F3995_ 
žltá1 a F3997_25. 

Kohút M2998_140 je najmenej príbuzný. Nemal by sa páriť so sliepkami F3427_35, F 
3995_ žltá1.  

Odporúčame ho páriť so sliepkami F3395_21, F3396_23, F3397_25, F3996_zelená44, 
F3990_zelená41, F3428_32, F3997_kov16, F3989_F1K, F3991_žltá10, F3992_žltá5, 
F3993_1K/2, F3994_ žltá4, F3996_zelená 44, F3997_25. 

Kohút M3948_žltý1 má spoločného rodiča so sliepkami F3989_F1K a F 3991_žltá10. 
Ostatným sliepkam je nepríbuzný. 

Medzi sliepkami sa vyskytujú súrodenecké a polosúrodenecké vzťahy. Nakoľko 
niektoré sliepky pochádzajú z vlastného odchovu, nachádzame vzťahy rodič potomok, pri 
ktorých treba byť obzvlášť opatrný. Sliepka F3395_21 alebo sliepka F3397_25 je matkou 
sliepky F3997_kov16. Obe potenciálne matky majú spoločného rodiča, preto je náročné 
jednoznačne určiť, ktorá je matka. Podstatné však je, že ide o blízko príbuzné jedince, ktorých 
potomstvo by sa nemalo vzájomne krížiť. Inak povedané sliepočka z vlastného odchovu 
F3997_kov16 je potomkom kohúta M2996_143 a jednej zo sliepok F3395_21 alebo F3397_25. 
Sliepka F3990_ zelená41 je potomkom alebo súrodencom sliepkyF3426 _34 a nemala by sa 
páriť s kohútom M2996_143 (Tabuľka 7).  
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Tabuľka 7 Príbuzenské vzťahy na základe indexu príbuznosti určené maximum likelihood analýzou 
v programe ML-Relate (Kalinowski 2006). Tučným písmom sú v tabuľke vyznačené vysoko príbuzné páry 
medzi sliepkami a kohútmi. Identifikovali sme príbuzenské vzťahy polovičný súrodenec s jedným 
spoločným rodičom (HS), súrodenci (FS). rodič~potomok (PO). 

ID Jedinca 
M

29
96

_1
43

  

M
29

97
_1

41
  

M
29

98
_1

40
  

M
39

48
_1

 

F3
39

5_
21

 

F3
39

6_
23

 

F3
39

7_
25

 

F3
42

6_
34

 

F3
42

7_
35

 

F3
42

8_
32

 

F3
98

9_
F1

K 

F3
99

0_
ze

le
ná

 4
1 

F3
99

1_
žl

tá
 1

0 

F3
99

2_
žl

tá
 5

 

F3
99

3_
F1

K/
2 

F3
99

4_
žl

tá
 4

 

F3
99

5_
 ž

ltá
 1

 

F3
99

6_
ze

le
ná

 4
4 

F3
99

7_
ko

v 
16

 

M2996_143  - 0,00 0,25 0,00 0,04 0,00 0,14 0,13 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

M2997_141  U - 0,02 0,00 0,31 0,00 0,32 0,18 0,25 0,13 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 
M2998_140  HS U - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,17 0,12 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,10 
M3948_1 U U U - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,26 0,03 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
F3395_21 U HS U U - 0,17 0,36 0,00 0,00 0,14 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,19 0,55 

F3396_23 U U U U HS - 0,25 0,09 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,60 0,00 
F3397_25 U HS U U HS HS - 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,50 

F3426_34 HS HS U U U U U - 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,05 
F3427_35 U HS HS U U U U U - 0,10 0,00 0,19 0,10 0,00 0,16 0,00 0,02 0,00 0,00 
F3428_32 U HS U U HS FS HS U U - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,22 
F3989_F1K U U U HS U U U U U U - 0,00 0,04 0,03 0,64 0,00 0,18 0,00 0,00 
F3990_zelená 41 HS U U U U U U PO U U U - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F3991_žltá 10 U U U HS U U U U U U U U - 0,00 0,11 0,00 0,14 0,04 0,00 
F3992_žltá 5 U U U U U U U U U U U U U - 0,00 0,63 0,13 0,00 0,00 
F3993_F1K/2 U U U U U HS U U HS U FS U U U - 0,00 0,00 0,00 0,00 
F3994_žltá 4 U U U U HS U U U U U U U U PO U - 0,02 0,00 0,00 
F3995_ žltá 1 U U HS U U U U U U U U U HS U U U - 0,00 0,00 
F3996_zelená 44 U HS U U HS FS HS HS U HS U U U U U U U - 0,00 
F3997_kov 16 PO U U U PO U PO U U HS U U U U U U U U - 

 

  

3.4.2 Genetický monitoring reprodukcie v odchovni Řepčonka 

Do reprodukcie v odchovni sa v rokoch 2016–2021 zapojilo 15 sliepok. Geneticky sme 
identifikovali ich 67 kuriatok. Od roku 2016 po súčasnosť prežili iba 2 sliepky F3990_zelená41, 
ktorá bola matkou siedmim až ôsmim kuriatkam a sliepka F3996_zelená44, ktorá bola matkou 
deviatim kuriatkam. Najúspešnejšou matkou bola F3992_žltá5, ktorá vysedela 15–16 kuriatok. 
Do reprodukcie sa zapojili aj štyri kohúty. Kohút S19M3948_žltá1 bol dovezený ako kuriatko 
z Boubína a do reprodukcie sa zapojil až v roku 2021. Najúspešnejším bol kohút M2996_143, 
ktorý bol otcom 23 kuriatok (Tabuľka 8, Tabuľka 9). 

Tabuľka 8 Identifikácia rodičov a potomkov v Řepčonke. 
Rok Potomok Sliepka Kohút 

2016 
kB3053_19 F3426_34 M2996_143 
kB_F3997_kov16 F3395_21 M2996_143 

2017 

kB3823_16 F3396_23 M2997_141 
kB3828_27 F3396_23 M2997_141 
kB3826_19 F3395_21 M2997_141 
kB3833_39 F3397_25 M2997_141 
kB3822_15 F3990_zelená41 M2997_141 
kB3812_26 F3990_zelená41/F3426_34 M2997_141 
kB3816_8 F3426_34 M2997_141 
kB3831_25 F3426_34 M2997_141 
kB3835_41 F3426_34 M2997_141 
kB3832_38 F3427_35 M2997_141 
kB3829_23 F3396_23 M2997_141 
kB3830_24 F3396_23 M2997_141 
kB3834_40 F3396_23 M2997_141 
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2018 

kBMP3864 F3396_23 M2997_141 
kBMP3867 F3997_kov16 M2997_141 
kBMP3868 F3427_35 M2998_140 
kBMP3866 F3426_34 M2997_141 

2019 

kB3903_101  F3427_35 M2996_143 
kB3907_108  F3397_25 M2996_143 
kB3909_110  F3995_žltá1 M2998_140 
kB3912_113  F3992_žltá5 M2998_140 
S19M3948 Boubín Boubín 
kB3917_118  F3992_žltá5 M2998_140 
kB3920_121  F3995_žltá1 M2998_140 

2020 

kB3929 F3990_zelená41 M2996_143 
kB 3930 F3992_žltá5 M2996_143 
kB 3931 F3992_žltá5 M2996_143 
kB 3932 F3994_žltá4 M2996_143 
kB 3933 F3994_žltá4 M2996_143 
kB 3934 F3990_zelená41 M2996_143 
kB 3935 Boubín M2998_140 
kB 3936 Boubín M2998_140 
kB 3937 F3994_žltá4/F3992_žltá5 M2996_143 
kB 3938 F3992_žltá5 M2996_143 
kB 3939 F3990_zelená41 M2996_143 
kB 3940 Boubín M2998_140 
kB 3941 F3995_žltá1 M2996_143 
kB 3942 F3992_žltá5 M2996_143 
kB 3943 Boubín M2998_140 
kB 3944 F3996_zelená44 M2998_140 
kB 3945 F3995_žltá1 M2996_143 
M3949 F3996_zelená44 S19M3948_žltá1 

2021 

kB3998_tkan_Fžltá5 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB3999_tkan_Fzel44 F3996_zelená44 M2996_143 
kB4000_tkan_Fzel44 F3996_zelená44 M2996_143 
kB4001_tkanF zelená44 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4002_tkanFzel44 F3996_zelená44 M2996_143 
kB4003_tkaFzel44 F3996_zelená44 M2996_143 
kB4004_tkanFzel44 F3996_zelená44 M2996_143 
kB4005tkanFzel44 F3996_zelená44 M2996_143 
kB4006_sterFzel 44? F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4007_ster_Fzlta5 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4008_sterFzlta5 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4009_sterFzlta5 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4010_sterFzlta5 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4011_sterFzlta5 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4012_F žltá5 F3991_žltá10 S19M3948_žltá1 
kB4013_F žltá5 F3996_zelená44 M2996_143 
kB4014_sterFzel41 F3990_zelená41 M2998_140 
kB4015_sterFzel41 F3994_žltá4 S19M3948_žltá1 
kB4016_sterFzel41 F3990_zelená41 M2998_140 
kB4017_sterFzel41 F3990_zelená41 M2998_140 
kB4018_41_sterFzel41 F3992_žltá5 S19M3948_žltá1 
kB4019_41_sterFzel41 F3994_žltá4 S19M3948_žltá1 
kB4020_41_sterFzel41 F3994_žltá4 S19M3948_žltá1 
 

V roku 2016 sme analyzovali príbuznosť v rámci chovného kŕdľa a dvoch vyliahnutých 
kuriatok. Kohút M2996_143 je otcom oboch kuriatok: F3997_kov16 a kB3053_19. Kurčatá sú 
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poloviční súrodenci, čiže majú spoločného otca a odlišné matky s (P<0.01). Matkou kurčaťa 
F3997_kov16 je sliepka F3395_21. Matkou kurčaťa 3053_19 je sliepka 3426_34.  

Reprodukcia a odchov kuriatok v roku 2017 bola úspešnejšia ako v predchádzajúcom 
roku. Identifikovali sme 13 jedinečných genotypov potomstiev. Podrobná analýza 
potenciálnych rodičov a potomstiev potvrdila vizuálne pozorovaný jav pracovníkmi odchovne, 
že do procesu reprodukcie sa zapojil iba kohút M2997_141. Sliepky číslo F3396_23 mala 5 
kuriatok, sliepky F3395_21 a F3397_25, F3427_38 mali po jednom kurati, sliepka 
F3990_zelená41 mala jedno až 2 kuriatka a F3426_34 mala 3 až 4 kuriatka. Potomstvo určené 
pre tieto dve sliepky je potrebné brať v niektorých prípadoch so spoľahlivosťou menšou ako 
95%, nakoľko sliepky sú si blízko príbuzné (majú jedného alebo oboch rodičov spoločných), 
čo zvyšuje obťažnosť presnej identifikácie príbuzenského vzťahu matka-potomok. Nakoľko 
sliepky sú sestry, nie je možné jednoznačne odlíšiť ich potomkov. 

V roku 2018 sme zo sterov z ústnej dutiny vypúšťaných jedincov identifikovali tri 
jedinečné genotypy a jeden genotyp bol identifikovaný z pera pri vypúšťacej voliére. Do 
reprodukcie sa zapojili kohúty M2997_141, M2998_140 a sliepky F3396_23, F3397_kov16, 
F3427_35 a F3426_34. Jedinec identifikovaný zo vzorky pera nájdeného v poraste neďaleko 
vypúšťacej voliéry bol potomkom sliepky F3426_34 a kohúta M2997_141.  

V roku 2019 sme určili deväť unikátnych genotypov patriacich siedmym jedincom, 
ktoré sa v tomto roku vyliahli. Vzorka steru 108/2019 je totožná so vzorkou tkaniva, ktoré bolo 
doručené v poslednej zásielke, takisto ster číslo 114/2019 je totožný s tkanivom dodaným 
v poslednej zásielke. Tito dvaja potomkovia evidovaní pod číslami 108/2019 a 114/2019 
uhynuli. Analýzou DNA extrahovanou z odobratých sterov sme identifikovali rodičov 
siedmych vyliahnutých kurčiat. V roku 2019 bol úspešnejší kohút č. M2998_140 ako kohút 
č.2996_143. Do reprodukcie sa zapojili sliepky F3427_35, F3397_25 každá s jedným 
kuriatkom, F3995_ žltá1, F3992_ žltá5 každá s dvoma kuriatkami. Identifikovali sme aj 
kuriatko S19M3948, ktoré bolo dovezené z Boubína a je potomkom sliepky 
S17F3535_50/2017 a kohúta S17M3538_53/2017.  

V roku 2020 bol úspešnejší kohút M2996_143 ako kohút M2998_140. Do reprodukcie 
sa zapojili sliepky F3992_ žltá5 so štyrmi až piatimi kuriatkami, F3994_žltá4 s dvomi až tromi 
kuriatkami, F3995_ žltá1 s dvomi kuriatkami, F3990_zelená41 s tromi kuriatkami, 
F3996_zelená44 s dvomi kuriatkami. V štyroch prípadoch sme neboli schopní jednoznačne 
určiť potenciálnych rodičov, preto sme vzorky podrobili analýzam priradenia jedincov do 
genetických skupín a identifikovali sme pôvod v Boubíne. Do reprodukcie sa zapojili aj sliepky 
z vlastného odchovu vyliahnuté v roku 2017: F3994_žltá4, F3995_ žltá1, F3992_ žltá5 
(Tabuľka 8).  

Nakoľko došlo ku zmene vedenia odchovne a registrácie jedincov, analýzami sme 
potvrdili v chovnom kŕdli prítomnosť kohúta M2998 s krúžkom končiacim číslicami _140 
a kohútaM2996 s krúžkom končiacim číslicami _143. Neznámy kohút bez krúžku s genetickým 
ID 3948 nie je potomkom žiadneho z jedincov chovného kŕdľa, ale bol introdukovaný zo 
Šumavy, čo bolo zistené na základe analýzy priradenia jedincov do genetických skupín 
(kapitola: Identifikácia pôvodu neznámych jedincov v Řepčonke ) a je potomkom sliepky 
S17F3535_50/2017 a kohúta S17M3538_53/2017. 

V roku 2021 sme z Řepčonky geneticky identifikovali genotypy 23 jedincov. Sliepka 
F3992_žltá5 bola matkou deviatich kuriatok. Sliepka F3996_zelená44 bola matkou siedmych 
kuriatok, sliepka F3994_žltá4 bola matkou troch kuriatok, sliepka F3990_zelená 41 bola 
matkou troch kuriatok a sliepka F3991_žltá10 bola matkou jedného kuriatka. Do reprodukcie 
sa zapojili všetky tri kohúty. Mladý kohút S19M3948_žltá1 sa páril so sliepkami F3992_žltá5, 
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F3994_žltá4 a F3991_žltá10. Kohút M2996_143 sa páril len so sliepkou F3996_zelená44 
a kohút M2998 sa páril so sliepkou F3990_zelená 41 (Tabuľka 8). 

 

Tabuľka 9 Úspešnosť reprodukcie sliepok a kohútov v Řepčonke v rokoch 2016–2021. 

Pohlavie ID rodiča N 
potomkov 

Sliepky 

F3395_21 2 
F3396_23 6 
F3397_25 2 
F3426_34 5-6 
F3427_35 3 
F3428_32 0 
F3989_1K 0 
F3990_zelená41 7-8 
F3991_žltá10 1 
F3992_žltá5 15-16 
F3993_1K/2 0 
F3994_žltá4 5-6 
F3995_žltá1 4 
F3996_zelená44 9 
F3997_kov16 1 
Boubín 6 

Kohúty 

M2996_143 23 
M2997_141 16 
M2998_140 13 
S19M3948_žltá1 14 
Boubín 1 

 

3.4.3 Analýza príbuzenských vzťahov v chovnom kŕdli v Boubíne na Šumave 

V Boubíne na Šumave sme analyzovali šesť kohútov a sedem sliepok. Do reprodukcie 
sa zapojili tri kohúty a sedem sliepok. Medzi sliepkami a kohútmi sú príbuzenské vzťahy na 
úrovni rodič ~ potomok, alebo súrodenecké vzťahy. Kohút 3539 nie je príbuzný žiadnemu 
jedincovi a môže sa páriť so všetkými sliepkami v odchovni. Kohút 17M3540 je súrodenec so 
sliepkou 17F3542 a so sliepkou 17F3547 majú vzťah rodič ~ potomok, alebo sú súrodenci. 
V každom prípade ide o blízky príbuzenský vzťah a ich vzájomné párenie neodporúčame. 
Kohút 16M3842 je v blízkom príbuzenskom vzťahu so sliepkami 17F3543, 17F3544, 17F3545 
a takisto ich párenie neodporúčame. Kohút 16M3844 je v blízkom príbuzenskom vzťahu so 
sliepkami 17F3543 a 17F3545 a nemali by sa vzájomne páriť. Pre zachovanie genetickej 
diverzity odporúčame páriť len vzájomne nepríbuzné jedince (Tabuľka10). 
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Tabuľka 10 Príbuzenské vzťahy na základe indexu príbuznosti určené maximum likelihood analýzou v 
programe ML-Relate (Kalinowski 2006). Tučným písmom sú v tabuľke vyznačené vysoko príbuzné páry 
medzi sliepkami a kohútmi.  
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17M3536  - 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 
17M3538  U - 0,01 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
17M3539 U U - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17M3540 U HS U - 0,11 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 
16M3842  U U U U - 0,10 0,00 0,02 0,42 0,45 0,56 0,00 0,11 
16M3844  U U U U U - 0,00 0,00 0,72 0,06 0,34 0,00 0,00 
17F3535 PO U U U U U - 0,00 0,00 0,00 0,18 0,50 0,50 
17F3542 U U U FS U U U - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 

17F3543 U U U U PO FS U U - 0,18 0,56 0,00 0,00 
17F3544 U U U U PO U U U HS - 0,57 0,00 0,00 
17F3545  U U U U FS HS HS U PO PO - 0,00 0,00 
17F3546 PO U U U U U PO U U U U - 0,11 
17F3547 U U U PO U U PO PO U U U U - 

 

3.4.4 Genetický monitoring reprodukcie v Boubíne na Šumave 

Identifikácia rodičov a potomkov v Boubíne nie je spoľahlivá, nakoľko nedisponujeme 
všetkými rodičovskými jedincami chovného kŕdľa. Stanovenie rodičovských vzťahov navyše 
komplikovala príbuznosť medzi jedincami chovného kŕdľa, ktorý bol ovzorkovaný v roku 2017 
(Tabuľka 11). Limitujúcim faktorom pri identifikácii rodičov sú súrodenecké a rodičovské 
vzťahy v rámci súboru testovaných jedincov. Táto komplikácia je ešte zosilnená chýbajúcimi 
genotypmi všetkých potenciálnych rodičov. Po doplnení informácií a genotypov všetkých 
jedincov chovného kŕdľa sme schopní poskytnúť spoľahlivé dáta o chovnom kŕdli 
a odporúčania na cielené kontrolované párenie tak, aby sme eliminovali riziká vyplývajúce z 
nekontrolovaného príbuzenského párenia v odchove. V roku 2020 bol reprodukčne 
najúspešnejší kohút 17M3539, ktorý bol pravdepodobne otcom deviatich kuriatok. V dvoch až 
troch prípadoch sa do reprodukcie zapojil aj kohút 17M3540. Otcom jedného kuriatka je 
pravdepodobne kohút 17M3536, ktorý sa páril so sliepkou 17F3535. V jednom prípade sa do 
reprodukcie zapojil jeden z kohútikov z vlastného odchovu k16M3842 alebo k16M3844. 
Kuriatku k20F3966 sme nevedeli priradiť ani jedného z rodičov. Identifikácia matiek bola 
nejednoznačná, ale s určitosťou vieme potvrdiť, že do reprodukcie sa zapojili sliepky 17F3546, 
17F3544, 17F3535, 17F3541 a sliepočka z vlastného odchovu 16F3845. 
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Tabuľka 11 Identifikácia potenciálnych rodičov kurčiat odchovaných v roku 2020 v Boubíne na Šumave. 
Vysvetlenie symbolov: F – sliepka, M – kohút, k -kurča, 16/17/20 – kalendárny rok, rodičovské jedince sú 
bez označenia pred identifikátorom roka. Otáznik pri kohútovi (M) aj sliepke (F) znamená, že jeden z nich 
je rodičom, ale spolu sa určite nespárili. 
Potomok Kohút Sliepka 
k20F3952  17M3539  ? 
k20F3958  17M3539  17F3546  
k20F3960  ? 17F3546/ F3543  
k20F3962  k16M3842/3844 ? 
k20F3966  ? ? 
k20F3968  ? 17F3547/F3542  
k20M3954  ?17M3539 17F3544 
k20M3956  ?17M3540 ? 17F3535/3542 kF163846 
k20M3964  ? 17F3543/3545  
k20M3969  ? 17F3547/3535 
k20M3980  17M3539  17F3544  
k20M3981  ? 17F3535  
k20M3982  17M3539 ? 
k20M3983  17M3539  F3541 
k20F3984  ? M3536  17F3535 
k20F3985  17M3539  17F3544 
k20F3986  17M3539  ? 
k20F3987  17M3539/3540?  17F3542/k16F3845/k16F3847  
k20F3988   ?17M3540 ?k16F3845 

 
3.4.5 Identifikácia pôvodu neznámych jedincov v Řepčonke a Boubíne 

Identifikácia migrantov na základe priradenia jedinca do populácie. V dôsledku 
pomerne zvýšenej príbuznosti analyzovaných jedincov spoľahlivo interpretujeme iba výsledky 
signifikantné použitím oboch štatistických prístupov. V chovnom kŕdli Boubín, kohút 
M3539_54 pochádza z Řepčonky resp. z Wisły. Informácia o priamom pôvode kohúta 
M3539_54 z Wisły bola následne potvrdená aj príslušnou dokumentáciou o pôvode jedincov. 
Jeho priradenie v programe do populácie v Řepčonke môže byť v dôsledku spoločných predkov 
z Wisły, nakoľko celý chovný kŕdeľ v Řepčonke pochádza z Wisły. Program pracuje na 
predpoklade, že jedince tvoriace jednu populáciu sú si vzájomne príbuznejšie a považuje ju za 
zdrojovú. Preto v našom prípade bola identifikovaná zdrojová populácia Repčonka a nie Wisła, 
ktorej ovzorkovaná časť chovného kŕdľa má menej príbuzných jedincov ako Řepčonka. Jedince 
v Řepčonke (cyklamenová farba) sú príbuzné s fialovými jedincami vo Wisłe. Kohút 2998 (6) 
znázornený modro-žlto-fialovým je takisto pôvodom z Wisły pričom nesie genetickú 
informáciu podobnú s historickou populáciou v Beskydách. Vzorky pochádzajúce z voľnej 
prírody na Šumave nemajú predkov v odchovni Boubín a pravdepodobne ide o jedincov 
z autochtónnej populácie. (Obrázok 20, Tabuľka 12).  
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Obrázok 20 Graf zobrazuje pravdepodobnosť priradenia jedinca do populácie: Šumava-voľná príroda (červená, 
Sum), odchovňa Boubín (zelená, Boub), Beskydy-historická populácia (tmavo-modrá, Besk), Wisła (žltá), 
odchovňa Řepčonka (cyklamenová, Repč), Slovensko-príroda (svetlo-modrá). 

 

Tabuľka 12 Identifikácia migrantov prvej generácie a ich zdrojovej populácie na základe structure 
koeficientu pravdepodobnosti priradenia jedinca do clustra a -log(L) koeficientu produkovaného funkciami 
Lhome a Lhome/Lmax. Najnižšia hodnota -log(L) určuje zdrojovú populáciu zvýraznenú tučným písmom. 
Sample Method P Šumava Mlynařovice Beskydy Wisła Řepčonka Slovensko 
Mlyn3539 Structure Q 0.001 0 0 0.056 0.102 0.786 0.056 
(54) Lhome 0 13.71 15.582 8.98 6.761 7.29 8.222 

 Lhome/Lmax 0 13.71 15.582 8.98 6.761 7.29 8.222 
Řepč2998 Structure Q 0.001 0 0.002 0.176 0.82 0.001 0.001 
(6) Lhome 0.001 15.054 11.6 10.364 10.33 14.114 13.266 
  Lhome/Lmax 0.012 15.054 11.6 10.364 10.33 14.114 13.266 

 

V roku 2020 sme priradením jedincov do dvoch až troch genetických skupín získali 
informáciu o pôvode neznámych jedincov vyliahnutých v Řepčonke. Genotypy všetkých 
piatich neznámych jedincov majú genetickú štruktúru zodpovedajúcu štruktúre genotypov 
pochádzajúcich z Boubína. Súbor jedincov z Boubína je v analýze priradenia jedinca do 
genetických skupín znázornený modrou farbou. Dva fialové stĺpce pre K3 znázorňujú sliepku 
F3546_61_2017 a kuhúta M3536_51_2017 v chovnom kŕdli Bubín, ktoré majú pomerne 
vysoký index príbuznosti indikujúci blízky rodinný vzťah na úrovni polovičných súrodencov, 
čiže môžu mať spoločného otca alebo matku a zároveň sú príbuzné štyrom kurčatám uhynutým 
v Řepčonke. Analýza príbuznosti medzi jedincami chovného kŕdľa v Boubíne na Šumave 
a neznámymi jedincami v Řepčonke v Beskydách potvrdila prítomnosť jedného jedinca 
evidovaného v Boubíne ako M3539_54_2017 geneticky patriaceho do súboru genotypov 
z Řepčonky. V predchádzajúcich rokoch sme potvrdili introdukciu tohto jedinca z odchovne 
Wisła a do týchto analýz sme ho zaradili pre kontrolu správnosti výpočtu. Pri analýze priradenia 
jedincov do troch genetických skupín (K3) vidíme, že genotypy štyroch uhynutých kurčiat 
neznáme pôvodu v Řepčoke sú podobné genotypu sliepky F3546_61_2017 a kohúta 
M3536_51_2017 z Boubína, avšak nejde o súrodencov ani rodičov. Je možné, že kurčatá mali 
otca M2998_140 z Řepčonky a matku, ktorá je potomkom sliepky F3546_61_2017 a kohúta 
M3536_51_2017 z Boubína, avšak vzhľadom na limitujúcu variabilitu mikrosatelitných 
markérov vzťah s generáciou F3 a staršou nevieme potvrdiť a genotypom matky neznámych 
kurčiat nedisponujeme. Z príbuzenských analýz sme identifikovali štyri neznáme kurčatá 
kB3935, kB3936, kB3940, kB3943, kB3948 ako súrodencov prípadne polovičných súrodencov 
(Tabuľka 13, Obrázok 21). Kohút S19M3948 bol do Řepčonky dovezený z Boubína a je 
potomok sliepky S17F3535 a kohúta S17M3538. 
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Obrázok 21 Identifikácia príslušnosti jedincov hlucháňa z troch súborov genotypov: 1) Beskydy_Řepčonka, 2) 
Šumava_Boubín, 3) jedince v Řepčonke neznámeho pôvodu a ich priradenie do dvoch až troch genetických skupín 
K2 a K3. 

 

Tabuľka 13 Analýza príbuznosti neznámych jedincov v Řepčonke onačených predponou kB a jedincov 
v Boubíne označených predponou S17F. 
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S17F3535  - 0 0 0 0.05 0.2 0.5 0.5 0 0.11 0 0 0 0 0 0.09 0.42 
S17F3541  U - 1 0.25 0 0.13 0 0.56 0 0 0 0.68 0 0 0 0 0 
S17F3542  U FS - 0.25 0 0.13 0 0.56 0 0 0 0.68 0 0 0 0 0 
S17F3543  U HS HS - 0.4 0.67 0 0 0 0 0.01 0.07 0 0 0 0 0.09 
S17F3544  U U U HS - 0.56 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S17F3545  HS U U PO PO - 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S17F3546  PO U U U U U - 0.13 0.5 0 0 0 0 0.11 0 0 0.16 
S17F3547  PO PO PO U U U U - 0 0 0 0.5 0 0.06 0 0 0 
S17M3536  U U U U U U PO U - 0 0.06 0 0.13 0.41 0.17 0.14 0 
S17M3538  U U U U U U U U U - 0 0.01 0 0 0 0.05 0.4 
S17M3539  U U U U U U U U U U - 0.15 0 0 0 0 0 
S17M3540  U FS FS U U U U PO U U HS - 0 0 0 0 0 
kB3935  U U U U U U U U U U U U - 0.62 0.64 0.43 0 
kB3936  U U U U U U U U FS U U U FS - 0.78 0.18 0 
kB3940  U U U U U U U U HS U U U FS FS - 0.13 0 
kB3943  U U U U U U U U HS U U U FS HS HS - 0.11 
kB3948  FS U U U U U HS U U FS U U U U U U - 

 

3.4.6 Identifikácia pôvodu jedincov z voľnej prírody v Beskydách 

Analýza migrantov medzi vopred predefinovanými populáciami potvrdila iba 
migrantov medzi odchovňu vo Wisłe a v Řepčonke. Medzi historickou populáciou Beskýd, 
Západnými Karpatmi a súčasnou populáciou Beskýd sme nezaznamenali výskyt migrantov 
(Obrázok 22 A). Prevládajúca modrá a zelená farba jedincov z Řepčonky a niekolkých jedincov 
vo Wisłe potvrdzuje pôvod chovného kŕdľa Řepčonky z Wisły. Analýzou genetickej štruktúry, 
inými slovami priradenia jedinca do genetickej skupiny sme detekovali tri genetické skupiny. 
Analyzované jedince zozbierané v rokoch 2018 a 2019 v Beskydách patria do rovnakej 
genetickej skupiny ako jedince zo Západných Karpát. Řepčonka spolu s niekoľkými jedincami 
vo Wisłe pravdepodobne ich predkami z Wisły tvoria samostatnú skupinu, v dôsledku blízkej 
príbuznosti a s tým spojeným výskytom rovnakých alel (Obrázok 22 B). Prítomnosť jedincov 
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pôvodom z odchovne Wisła alebo Řepčonka medzi analyzovanými jedincami v slovenskej 
časti Beskýd sme nepotvrdili. 

 
Obrázok 22 Identifikácia migrantov medzi populáciami (A): Beskydy historická (červená), Wisła (zelená), 
Řepčonka (modrá), Západné Karpaty (žltá), Beskydy súčasná (cyklamenová) a priradenie týchto jedincov do troch 
genetických skupín (B) v programe STRUCTURE. 
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4 Diskusia 

Určenie spoločného predka, príbuzenských vzťahov medzi populáciami, smery a cesty 
postupného rozširovania (fylogeografia) hlucháňa v Európe je základným predpokladom 
stanovenia vhodnej zdrojovej populácie pre obnovu vyhynutej populácie hlucháňa v Beskydách 
a dopĺňanie životaschopnej autochtónnej populácie na Šumave jedincami z umelého odchovu. 
Informácie o šírení genetických línií od spoločného predka v období glaciálnych dôb sme získli 
analýzou mtDNA. Príbuzenské vzťahy medzi jedincami a súčasnými populáciami v rámci 
druhu sme získali analýzou jadrovej DNA, ktorá je dedená biparentálne (po matke aj po otcovi). 
Analýzou mitochondriálnej DNA sme potvrdili prítomnosť dvoch odlišných fylogenetických 
línií v Európe, pričom populácie v Českej republike patria do severnej línie združujúce 
populácie Álp, Karpát a boreálnych lesov. Tento jav je dôkazom spoločných glaciálnych refúgií 
počas ľadových dôb. Jedince žijúce v pohoriach Rila, Rhodopi v Bulharsku a v Kantábrijských 
horách, Pyrenejach v Španielsku sú zoskupené do južnej línie. Niekoľko jedincov z Álp, 
Dinárov a južnej časti Karpát (kde majoritu tvoria jedince severnej línie) má predkov južnej 
línie. Popísaný jav naznačuje kontaktnú zónu v týchto oblastiach. Výskyt geograficky 
vzdialených haplotypov z pohorí Rhodopi, Rila a Pyreneje a Kantábrijské hory v južnej línii 
naznačuje ich spoločný fylogenetický pôvod z glaciálnych období. Jedince z voľnej prírody na 
Šumave boli zaradené do severskej línie rovnako ako jedince z Beskýd a Karpát. Výsledky sú 
v úzkom vzťahu s postglaciálnym šírením smreka v Európe. Predpokladáme, že populácia 
hlucháňa južnej línie bola pred zaľadnením kontinuálne rozšírená južnej, strednej a západnej 
Európe. Následne počas obdobia zaľadnenia mohla byť južná línia rozdelená do refúgií 
v Španielsku a Bulharsku. Po ústupe ľadovcov východno-západná orientácia Kantábrijských 
hôr, Pyrenejí, Álp a južných Karpát pôsobila ako bariéra pre post glaciálnu expanziu hlucháňov 
z ich glaciálnych refúgií a vzrastom menšie jedince južnej línie boli nahradené väčšími 
jedincami severnej línie, ktoré nasledovali šírenie smreka z refúgia vo Východoeurópskej 
rovine (Duriez et al. 2007). Genetická analýza regiónu mtDNA nepotvrdila prítomnosť 
poddruhov T.u. pleskei (Rusko), T.u. urogallus (Švédsko), T.u. major (Západné Karpaty), T.u. 

rudolfi (Východné Karpaty a Bulharsko). Genetické výsledky indikujú, že vo Východných 
Karpatoch a v pohoriach Rhodopi, Rila, Pirin v Bulharsku sa nevyskytuje rovnaký poddruh. 
Predpokladáme, že pozorované rozdiely vo veľkosti tela môžu byť dôsledkom adaptácií na 
odlišné podmienky prostredia podmieňujúce vznik lokálnych ekoforiem viazaných na odlišné 
typy biotopov v Európe. Status poddruhu vyskytujúceho sa v Bulharsku v pohoriach Rhodopi, 
Rila a Pirin je predmetom ďalšieho výskumu. 

Genetická jedinečnosť západokarpatskej populácie je pravdepodobne výsledkom 
dlhodobej izolácie od obdobia posledného zaľadnenia po súčasnosť. Predpokladá sa, že 
Západné Karpaty tvorili izolované subrefúgium v rámci karpatského refúgia. Populácie nesúce 
signál všetkých troch genetických skupín vo Východných Karpatoch a v boreálnych lesoch 
Ruska a Bieloruska sú pravdepodobne ich predkami. Separácia populácií vo Východných 
Karpatoch bola potvrdená aj v štúdii (Klinga et al. 2020) Dostatočne veľké, ale geograficky 
vzdialené populácie vo Švédsku, na Šumave, v Alpách, v Čiernom lese a v Jure pravdepodobne 
pochádzajú zo spoločného glaciálneho refugia a pravdepodobne boli schopné si udržať svoju 
spoločnú genetickú identitu až do súčasnosti. Podobný scenár postglaciálneho osídľovania 
južnej časti Švédska bol popísaný aj pre medveďa hnedého Ursus arctos (Hewitt 1999). Je 
otázne, či k zachovanie ich genetickej podobnosti neprispeli aj možné translokácie v minulom 
storočí (Merta et al. 2016). Nakoľko Západné Karpaty sú geneticky najdiferencovanejšia 
populácia v rámci severnej fylogenetickej línie pozorovanej na haplotypoch mtDNA a môžu 
byť považované za samostatnú manažmentové jednotku.  

Pre efektívne využívanie genetických informácii je potrebné rozlišovať medzi dvoma 
typmi jednotiek ochrany, a to evolučne významnou jednotkou (angl. Evolutionarily Significant 
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Unit - ESU) a manažmentovou jednotkou (angl. Managment unit - MU). ESU sa zaoberá 
historickou štruktúrou populácie, fylogenetickým vývojom mtDNA a dlhodobými aspektami 
ochrany. MU sa zaoberá súčasnou štruktúrou populácie, frekvenciou alel v populácii a 
krátkodobými aspektami ochrany (Moritz 1994). Manažmentová jednotka (MU) je definovaná 
ako demograficky nezávislá populácia, ktorej veľkosť a rast je závislý viac od natality a 
mortality jej vlastných jedincov než od prílevu nových jedincov prostredníctvom migrácie. Je 
identifikovaná geneticky s výraznou divergenciou frekvencií alel v jadrových alebo 
mitochondriálnych lokusoch bez ohľadu na fylogenetickú odlišnosť alel. Poznanie genetickej 
štruktúry a identifikovanie manažmentových jednotiek v rámci druhu je dôležitým krokom pri 
jeho ochrane a prípadných záchranných programoch a translokáciách. Je totiž nástrojom ako do 
prostredia navracať tie jedince, ktoré k nemu na základe genetickej štruktúry historicky 
prislúchajú (Rutkowski et al. 2017). 

Pri reintrodukcii je potrebné zvažovať faktory ako sú dostupnosť vhodných habitatov, 
identifikácia a eliminácia príčin vyhynutia pôvodnej populácie, genetická kompozícia jedincov 
navrhnutých na vypúšťanie vzhľadom na pôvodnú populáciu a príspevok k zvýšeniu 
biodiverzity na lokálnej a národnej úrovni (World pheasant association and IUCN/ssc re-
introduction specialist group eds. 2009). Zdrojové jedince pre reintrodukciu nesmú poškodiť 
pôvodnú populáciu a mali by byť vhodným genetickým zdrojom. Taxonomický status všetkých 
existujúcich populácií by mal byť preštudovaný a vo väčšine prípadov pre reintrodukciu by mal 
byť použitý ten istý poddruh alebo geografická rasa ako ten, ktorý bol vyhynutý. Za týmto 
účelom je potrebné rešpektovať manažmentové jednotky. Pre tieto účely je vhodné použitie 
analýz mikrosatelitov jadrovej DNA. Zdrojom nových jedincov môže byť odchyt z voľnej 
prírody za predpokladu štúdie vplyvu odchytu na zdrojovú populáciu alebo jedince odchované 
v zajatí. Jedince zo zajatia musia byť v dobrom zdravotnom stave, správnej demografickej 
a genetickej štruktúre. Ak sa jedná o dlhodobý odchov, potrebné je podrobiť ho genetickému 
skríningu, ktorý odhalí prípadnú hybridizáciu, mieru príbuznosti a genetickej variability. 
Poddruhy a odlišné geografické formy by mali byť reintrodukované separátne a nemalo by 
dochádzať k ich kríženiu. Translokácie by nemali byť vykonávané len preto, že zásoby v zajatí 
existujú, ani len ako prostriedok na likvidáciu nadbytočných zásob. Umelý odchov by nemal 
znižovať schopnosť prežívania jedincov vo voľnej prírode (World Pheasant Association and 
IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group eds. 2009). 

Na základe výsledkov analýz genetickej štruktúry a diferenciácie historickej populácie 
hlucháňa v Beskydách sme identifikovali beskydskú populáciu ako súčasť západokarpatskej 
geografickej formy hlucháňa. Chovný kŕdeľ v odchovni Wisła je podľa našich analýz geneticky 
najmenej diferencovaný od západokarpatskej populácie aj napriek nežiadúcemu výskytu 
jedincov pôvodom z Bieloruska v chovnom kŕdli (Strzała et al. 2015a), ktoré tvoria spoločne 
s Karpatskou, Alpskou a boreálnou geografickou formou spoločnú evolučne významnú 
jednotku (ESU) resp. severnú líniu (Segelbacher and Piertney 2007; Duriez et al. 2007b; Klinga 
et al. 2015; Strzała et al. 2015a). Súčasný taxonomický status poddruhov Tetrao urogallus 

major, T.u. rudolfi, T.u. pleskei a T.u. urogallus, ktoré by sa v záujmovom území mohli 
vyskytovať nebol genetickými analýzami doposiaľ potvrdený a pravdepodobne sa jedná 
o odlišné geografické formy, ktoré je pri reintrodukcii potrebné podľa odporúčaní (World 
Pheasant Association and IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group eds. 2009) uvedených 
vyššie brať do úvahy.  

Predpokladáme, že v dôsledku dlhodobej izolácie od beskydskej resp. západokarpatskej 
populácie vznikli geneticky odlišné geografické formy viazané na orografické celky, ktoré 
s určitosťou patria do severnej fylogenetickej línie a manažmentovej jednotky Západné 
Karpaty. Populácia na Šumave a v Bavorskom lese takisto patrí severnej fylogenetickej línie, 
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ale v rámci severnej línie z genetického hľadiska ju nemožno považovať za geneticky odlišnú 
od populácií v Alpách, Jure, Čiernom lese a Švédsku. 

Vysoká miera príbuznosti sliepok chovného kŕdľa v oboch odchovniach zdôrazňuje 
potrebu poznania rodokmeňa každého zakúpeného jedinca, v ideálnom prípade je vhodné 
urobiť genetický skríning kupovaných jedincov, ešte pred ich zakúpením. Súrodenecké vzťahy 
medzi sliepkami neznamenajú priame nebezpečenstvo pre prvú generáciu potomstva (kohúty 
sú cudzie), ale prejavia sa v potomstve polosúrodeneckých jedincov resp. bratrancov a 
sesterníc, ktoré by sa mali vzájomne krížiť a produkovať životaschopné potomstvo vo voľnej 
prírode. 

Identifikácia rodičovských jedincov a ich potomstiev potvrdila otcovstvo jedného 
kohúta pre všetky odchované potomstvá v roku 2017 a podobný jav sme zaregistroval aj v 
Boubíne. Tento jav považujeme, za nepriaznivý a nemal by sa stať trendom v dôsledku rastúcej 
miery inbrídingu v ďalších generáciách potomstiev. Dopĺňanie pôvodnej životaschopnej 
populácie na Šumave z blízko príbuzných potomstiev môže mať na populáciu viac škodlivý 
ako pozitívny účinok, nakoľko môže dôjsť k introdukcii škodlivých alel do pôvodnej populácie. 
Pre založenie životaschopnej populácie v Beskydách je takisto potrebné eliminovať riziko 
inbrídingu. 

Jedince zo Slovenskej časti Beskýd patria do spoločnej genetickej skupiny s jedincami 
Západných Karpát zozbieranými v Malej Fatre, na Hornej Orave a vo Veľkej Fatre. Absencia 
výskytu migrantov v súčasnej (recentnej) populácii Beskýd naznačuje, že táto okrajová 
subpopulácia je dlhodobo izolovaná od ostatných západokarpatských populácií a ako aj 
eliminovanú imigráciu z odchovní vo Wisłe a Řepčonke. Predpokladáme, že beskydská 
populácia by mohla byť ovplyvnená imigrantmi z Wisły a v budúcnosti najmä z Řepčonky. 

Prítomnosť jedincov neistého pôvodu je bežným javov v umelých chovoch. Stáva sa to 
z viacerých príčin ako sú nehody, technické zlyhania zábran, únik jedincov pri manipulácii 
a následná nemožnosť identifikácie jedinca. Nežiadúca kontaminácia chovného kŕdľa 
Západných Karpát jedincami z Bieloruska sa vyskytla aj v odchovni Wisła z technických 
príčin, ale vďaka genetickým analýzam sa podarilo bieloruských jedincov eliminovať (Strzała 
et al. 2015b). Populácie boreálnych lesov sú vhodné pre reintrodukčné programy izolovaných 
populácií severnejšie od Wisły, preto boli Bieloruské jedince z chovu pre Západné Karpaty 
izolované (Rzónca pers. comm.). 

Častým problémom umelých odchovov sú obmedzené možnosti získania jedincov z 
prírody do chovného kŕdľa a stým súvisiaca sukcesia generácií v odchove a genetická erózia. 
Preto sú umelé odchovy vystavené hľadaniu kompromisu medzi geneticky čistou líniou 
kŕdľa, rizikom príbuzenského párenia (inbríding) a škodlivou zmenou kvantitatívnych znakov 
dôležitých pre reprodukciu (outbrídingová depresia) (Rollinson et al. 2014). Základným 
predpokladom pre umelý odchov sú nepríbuzné jedince chovného kŕdľa. Pre produkciu 
životaschopného potomstva je takmer nulová miera príbuznosti v chovnom kŕdli dôležitejším 
faktorom ako veľký počet jedincov. Výskyt súrodeneckých a polo-súrodeneckých vzťahov 
naprieč pohlaviami je nežiadúci. V našich analýzach sme zachytili príbuznosť súrodenecké 
a polo súrodenecké príbuzenské vzťahy medzi chovnými jedincami v rámci kŕdľov Řepčonka 
aj Boubín. Riešením situácie v Boubíne je introdukcia jedincov buď z voľnej prírody na 
Šumave alebo z Álp, v ideálnom prípade kombinácia oboch zdrojov. V Řepčonke je situácia 
komplikovanejšia nakoľko ako zdroj nových jedincov je reálna iba odchovňa Wisła. Pre 
osvieženie krvi je možné introdukovať do chovného kŕdľa hybridov z Wisły a Šumavy, ktorý 
sa ďalej budú cielene krížiť so západokarpatskými jedincami a až ich potomstvo je možné 
vypúšťať do prírody. Chovný kŕdeľ vo Wisłe bol na začiatku odchovu v roku 2012 tvorený 
jedincami bieloruského pôvodu a jedincami vyliahnutými z vajec zozbieraných vo voľnej 
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prírode Západných Karpát. Bieloruský aj karpatský kŕdeľ boli chované oddelene a na základe 
genetických analýz bol chov dodatočne optimalizovaný pre zabezpečenie čistej 
západokarpatskej populácie (Strzała et al. 2015). Je potrebné zdôrazniť, že introdukcia 
potomstva od vzájomne príbuzných rodičov napr. zo Šumavy nemusí priniesť očakávaný 
pozitívny efekt, ale naopak môže zvýšiť riziko outbrídingovej depresie a introdukcie 
škodlivých alel do populácie v Beskydách. Pre umelé odchovy sa vo všeobecnosti sa odporúča 
20–30 nepríbuzných zakladajúcich jedincov, aby sa predišlo nepriaznivým genetickým 
účinkom efektu zakladateľa. Jedným z cieľov kladených na reintrodukcie je za 100 rokov 
dosiahnuť 90% genetickej premenlivosti (meranej očakávanou heterozygotnosťou, He) 
zdrojovej alebo pôvodnej populácie, v našom prípade Západných Karpát. Štandardnou 
stratégiou je maximalizácia zachovania genetickej diverzity a to sa dosiahne minimalizáciou 
príbuzenstva v zakladateľskom kŕdli. Je potrebné zabrániť páreniu blízko príbuzných jedincov. 
Počas rastu zakladateľského kŕdľa je potrebné dbať na to, aby sa do rozmnožovacieho procesu 
zapojili všetky jedince. Niekedy sa stáva, že jeden z partnerov kontrolovaného kríženia 
odmietne vybraného partnera a vtedy je potrebné umožniť párenie aj s neidealizovanými 
jedincami. V takom prípade zabezpečenie rastu populácie má prednosť pred genetickými 
prioritami a to najmä v prípadoch, ak je populácia veľmi malá a hrozí jej zánik (Ralls and Ballou 
2013). Ak aj reintrodukovaná populácia dosiahne cieľovú veľkosť, stále ostáva potreba 
dopĺňania jedincov z umelého odchovu, prípadne zlepšením konektivity so susednými 
populáciami. Základným predpokladom úspešnosti umelého odchovu je hlucháňovi priateľský 
manažment biotopov pre zabezpečenie dostatku vhodných biotopov, zosúladenie 
hospodárskych činností a turizmu s požiadavkami reintrodukovaného druhu.  
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5 Záver 

Súčasný taxonomický status poddruhov Tetrao urogallus major, T.u. rudolfi, 
T.u pleskei a T.u. urogallus, ktoré by sa v záujmovom území mohli vyskytovať nebol 
genetickými analýzami doposiaľ potvrdený a pravdepodobne sa jedná o odlišné geografické 
formy. Štúdiom kontrolného regiónu CR1 mitochondriálnej DNA sme identifikovali dve 
fylogenetické línie: severnú a južnú, pričom kontaktné zóny sa nachádzajú na východe 
v južných Karpatoch a v Dinároch a na západe v Pyrenejach. Historická populácia hlucháňa 
v Beskydách patrí do geneticky unikátnej manažmentovej jednotky Západné Karpaty. 
Populácia Západných Karpát patrí na úrovni mtDNA do severnej fylogenetickej línie, pričom 
dlhodobá izolácia v dôsledku postglaciálnych procesov spôsobila jej ďalšie genetické odlíšenie 
od Východných Karpát, populácií boreálnych lesov a Álp pozorované na úrovni jadrovej DNA. 
Chovný kŕdeľ v odchovni Wisła, vyhynutá populácia v Beskydách a súčasná populácia 
Západných Karpát tvoria unikátnu genetickú skupinu, ktorú možno považovať za samostatnú 
manažmentovú jednotku a nemala by byť narušená introdukciou jedincov nepochádzajúcich 
z územia Západných Karpát.  

Pre posilnenie populácie na Šumave môžu vypúšťané jedince pochádzať z rakúskych 
Álp. Situácia Beskydách je zložitejšia. Nákup ďalších jedincov chovného kŕdľa v Řepčonke by 
mal byť v ideálnom prípade z chovného kŕdľa vo Wisłe za predpokladu poznania pôvodu resp. 
rodokmeňa kupovaných jedincov, alebo v druhom prípade z odchytených jedincov alebo 
odobratých vajec z voľnej prírody Západných Karpát na území Slovenskej republiky. Druhá 
možnosť z genetického a biologického hľadiska je najvhodnejšia, no zároveň aj najťažšie 
realizovateľná, nakoľko hlucháň je radený medzi ohrozené druhy. Podľa kritérií IUCN je 
potrebné uprednostniť zdrojových jedincov pochádzajúcich z pôvodnej geografickej rasy 
s ohľadom na evolučne významnú jednotku (ESU) a manažmentovú jednotku (MU). 
V najhoršom prípade ak by došlo k vyhynutiu Západokarpatskej populácie je z fylogenetického 
hľadiska možné doplniť chovný kŕdeľ v Řepčonke z akejkoľvek populácie patriacej do severnej 
fylogenetickej línie podľa publikovaných prác (Segelbacher et al. 2003, Duriez et al. 2007, 
Klinga et al. 2015) žijúcej na sever od Starej planiny v Bulharsku a Pyrenejí v Španielsku 
a Francúzsku. Je potrebné zdôrazniť, že každej translokácii má predchádzať rozsiahla analýza 
negatívnych faktorov a rizík. Je nevyhnutné detailne identifikovať a odstrániť príčiny vyhynutia 
autochtónne populácie a až následne začať s realizáciou záchranného programu ex-situ. 
Uplatnenie genetiky a zabezpečenie genetickej diverzity nepríbuzných jedincov chovného 
kŕdľa ja dôležitou súčasťou umelého odchovu (Jamieson 2011). 

Pre zachovanie genetickej diverzity a životaschopnosti potomstva odporúčame prejsť 
od náhodného kríženia k cielenému kontrolovanému kríženiu geneticky najmenej príbuzných 
jedincov. 

Umelé odchovy hlucháňa hôrneho v odchovniach Boubín na Šumave a Řepčonka v 
Beskydách, ktoré vychádzajú z odborných vedomostí, zodpovedného prístupu a vedeckých 
výsledkov spĺňajú základné predpoklady kladené na umelé odchovy v záchranných 
programoch. Ostáva len dúfať, že rastúce negatívne vplyvy človeka v najzraniteľnejších 
ekosystémov horských lesov a klimatické podmienky umožnia návrat hlucháňa hôrneho do 
Beskýd a spolu s ním aj obnovu biodiverzity horských lesov Západných Karpát. 
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