
Milý návštevník stránky,  

 

od prvého okamihu, ako som sa stretol s hlucháňom ešte ako malý chlapec, pocítil 

som k tejto zvláštnej ratolesti prírody neopísateľné chvenie srdca. Tento nevšedný 

pocit ma odvtedy sprevádza na každom kroku. 

Hlucháň ma očaril svojou majestátnosťou, plachosťou, tajuplnosťou... 

Najväčšmi som však okúzlený jeho tokaním odohrávajúcim sa v romantickej 

atmosfére prítmia interiéru lesa za mesačného svitu... Nech som fyzicky kdekoľvek, 

moje vnútro blúdi vždy tými najodľahlejšími hlucháními zátišiami. Vstávam duševne 

prítomný s mojimi najmilšími hluchánikmi a cipuškami. Cez deň prežívam ich radosti 

i starosti. Rovnako tak večer zaspávam s pozdravom patriacim týmto stvoreniam... 

K najšťastnejším chvíľam v mojom živote patria tie, keď stúpam nenápadným 

chodníčkom do najodľahlejších hlucháních bášt. Keď krátko po polnoci potichučky 

zaujímam miesto v hľadisku pred pódiom ich odvekého divadla pozostávajúceho z 

prastarých javorov, bukov, jedlí a smrekov... Keď čakám trpezlivo v mraze pred 

oltárom im zasväteného chrámu na nenapodobiteľné odriekanie ich tichučkého 

ruženca... 

Vtedy, pod klenbou najväčšieho Božieho chrámu v mesačnom svite pri 

sledovaní hluchánieho predstavenia, sa moje vnútro dostáva do ich sveta... Na pár 

hodín sa stávam jedným z nich... Je to úžasný pocit, ktorý nedokážem opísať. 

Keď nemôžem byť s mojimi miláčikmi hlucháňmi, tak na ne myslím, spomínam 

na krásne chvíle prežité s nimi, rozjímam o týchto „lesných krásavcoch“ a kreslím si 

ich, aby som si ich sprítomnil, a aspoň tak potešil svoje srdce. Svoju druhú  najväčšiu 

„vtáčiu lásku“ si kreslím pri každej vhodnej príležitosti. Za život som nakreslil tisícky 

kresieb tohto „maľovankovo“ krásneho lesného operenca.    

Z tisícok perokresieb „strážneho anjela odľahlých lesných zátiší“ som vybral 

niekoľko tých najvydarenejších a umiestnil na túto stránku. Krátke sprievodné, 

poeticky ladené texty majú napomôcť návštevníkovi stránky umocniť umelecký zážitok 

z vizuálneho vnemu tohto „romantického strážcu pralesov“. Neviem, nakoľko sú moje 

obrázky verné.  

Autor 



„Strážny anjel odľahlých lesných zátiší“  

 

V odľahlých lesných zátišiach ma na každom kroku sprevádza tajuplný operený 

strážca. V pralesovitých porastoch smreka, jedle a buka žije lesný „strážny anjel 

v mníšskom habite“ – tetrov hlucháň. Keď sa pri svojich pochôdzkach zatúlam do 

najodľahlejších lesných komplexov, teším sa vždy ako malý chlapec na stretnutie so 

„strážnym anjelom prastarého lesa“.  

Niekedy nachodím krížom-krážom po lesných katedrálach desiatky kilometrov 

a po tetrovovi hlucháňovi tu niet ani chýru, ani slychu. Vtedy mi to pripadá, akoby 

tento tajnostkársky operenec tu vôbec nežil. Býva to však len klamlivé zdanie. 

„Strážny anjel odľahlých lesných zátiší“ sa totiž nerád „promenáduje“ po chodníkoch 

a pretŕča na obdiv ostatným stvoreniam lesa. Vo svojom správaní má tetrov hlucháň 

zakomponované naozaj prvky nebeských anjelov, ktorí na tomto pozemskom svete 

účinkujú tiež v skrytosti.    

 

 

„Operený pustovník v mníšskom habite“  

 

Život tetrova hlucháňa v prastarých lesoch na najvyšších končiaroch pohorí možno 

bez akéhokoľvek zveličovania prirovnať k najprísnejšej pozemskej reholi „opereného 

pustovníka v mníšskom habite“. Lesné prostredie vo vysokých horách predstavuje tak 

po stránke klimatickej a v nadväznosti na to aj potravnej naozaj jedno z 

najnehostinnejších prostredí Zemegule. „Operený pustovník v mníšskom habite“ sa 

Bohu, tomuto geniálnemu režisérovi, programátorovi a scenáristovi života na Nebi 

i na Zemi, vôbec ani v najmenšom neprieči v tom, v akom prostredí má tráviť 

pozemský život. Naopak, s neobyčajnou pokorou prijíma rolu „opereného pustovníka 

v mníšskom habite“ a od čias poslednej doby ľadovej velebí Stvoriteľa v prastarých 

chrámoch lesa.  

Presviedčam sa o tom najmä v zimnom období, keď horské lesy zahalí do 

bieleho rúcha poriadne hrubá snehová perina. Tetrov hlucháň sa musí vtedy 



uskromniť a prežívať na jednotvárnej strave – ihličí borovice, jedle alebo smreka. 

Dlhé až šestnásťhodinové mrazivé noci prečkáva ukrytý v snehových bunkroch.  

Po väčšinu roka žije tetrov hlucháň naozajstnú rolu „pustovníka v mníšskom 

habite“. Mimo obdobia tokania, kedy sa počas dvoch-troch týždňov stretávajú obidve 

pohlavia na tradičných miestach vohľadov – tokaniskách, vedú jedince tohto „rytiera 

hlbokých lesov“ samotársky spôsob života. 

 

 

„Vtáčí pamätník doby ľadovej“  

 

Tetrov hlucháň, tento „vtáčí pamätník doby ľadovej“, prežíva na Zemi tisícky rokov. 

Operenec, ktorý nikdy nikomu neublížil, hrá rok čo rok jarné predstavenia 

v čarovných lesných divadlách. V marci a apríli sa v nich každé ráno pri mesačnom 

svite začínajú divadelné predstavenia, ktoré nemožno vidieť nikde inde. Najchýrnejší 

herci tmavého lesa sa predvádzajú na bukoch, jedliach i smrekoch. Len tu, 

v prastarých lesoch, môžu predvádzať zázrační herci neopakovateľný ceremoniál 

lásky.  

Je na nás ľuďoch, aby sme zachovali tieto neobyčajné siene pre potešenie 

Mesiačika, hviezdičiek, nemých stromov a pre nás – ľudí, aby sme mali na Zemi 

aspoň jedno neobyčajné divadlo bez opony. Zachráňme hluchánie divadlá, vytvorené 

samotnou prírodou za nekonečnú dobu, ktoré si samé vychovávajú svojich čarovných 

hercov. Ak ich raz zničíme, potom ich už nikdy nikto viac nepostaví...    

 

 

„Operený strážca prastarých lesných galérií“  

 

 Niet takých slov, ktorými by som mohol dostatočne pochváliť architektku 

pramatku prírodu za jej neskutočný architektonický skvost – pralesy. Keď sedím na 

povalenom kmeni, vyvrátenom vetrom počas búrky, v pralese, obdivujem jeho úžasnú 

architektúru s diferencovanými kmeňmi s ornamentmi zvráskavenej kôry, 

s odumierajúcimi stojacimi i krížom-krážom povyvaľovanými suchármi, s 



prenádherne modelovanými klenbami z divotvorne od drsných klimatických pomerov 

povykrúcaných  a deformovaných vetiev. Táto lesná katedrála, ktorú pani architektka 

príroda bez jedinkej prestávky trpezlivo, starostlivo a dômyselne projektovala a 

budovala stáročia, je hodná nielen nášho obdivu, ale aj starostlivej ochrany. Pri 

prechádzke zátišiami tohto prírodného monumentu sa tu stretávam s „opereným 

strážcom týchto prastarých lesných galérií“, ktorý nad týmto nesmiernym prírodným 

bohatstvom bdie dennou i nočnou hodinou.  

 

 

„Vtáčí supermanekýn v zeleno-hnedo-čiernom kostýme“ 

 

Mozaika farieb, ktoré krášlia odev tetrova hlucháňa, vyniká na kohútovi 

predovšetkým vo svetle slnečného reflektoru. Tetrov hlucháň je pre mňa „vtáčí 

supermanekýn v zeleno-hnedo-čiernom kostýme“ s prenádherne menlivým 

kovovolesklým perím na hrudi, pobelavými slabinami a bielym „mramorovaním“ na 

chvostových perách. Obrázky hluchánieho „supermanekýna“ prechádzajúceho sa po 

móle machového koberca pod klenbou stromových velikánov patria do zlatého fondu 

mojich zážitkov z prelestných lesných zátiší.   

 

 

„Maľovankovo krásny operenec“ 

 

Hlucháň je krásavec na pohľadanie – červené „pampúšiky“ alebo „maliny“ nad 

očami, menlivé kovovo lesklé perie na hrudi, no a prekrásne „mramorované“ 

chvostové perá... Krivky hluchánieho tela ma fascinujú nadovšetko. Najmä v póze 

tokania, počas extázy, je pre mňa pohľad na siluetu hlucháňa, osvetlenú zozadu 

guľatým Mesiačikom, zo sféry nadprirodzených... 

 

 

 

 



„Pán operený tancmajster č. 1“  

 

Každé Božie stvorenie je do určitej miery osobité, originálne. Slávik dostal do vienka 

síce skromnučké, nenápadné sfarbenie, zato jeho lahodnému spevu sa sotva vyrovná 

niektorý iný spevák... Každú živú ratolesť prírody obdaril Stvoriteľ niečím, čo ju 

odlišuje od ostatných stvorení a robí ju tak jedinečnou. 

Môjmu milovanému hlucháňovi požehnal Stvoriteľ veľmi veľa osobitostí, 

ktorými je pre mňa zvláštny a príťažlivý. Hlucháň je v mojich očiach na javisku 

lesného divadla pravý „pán tancmajster č. 1“. Niet veru chýrnejšieho tanečníka na 

pódiu lesnej scény. Jeho pózovanie s rozprestretým chvostom a hlboko poniže tela 

spustenými krídlami je v mesačnom svite fascinujúce. Keď sa však zjavia v hľadisku 

ním túžobne očakávané nevesty, rozvášnený kohút sa dá ešte do divokejšieho tanca... 

Začne rozprestierať chvost doširoka, ako to len dokáže. Krídla mu spevnejú a spustí 

ich až tak hlboko, že sa mu takmer pod vetvou, po ktorej až neuveriteľne presne a isto 

vykračuje, dotýkajú... Vtedy mi to pripadá, akoby kohút zopäl krídla pod konárom 

k modlitbe, aby vzdával vďaky Stvoriteľovi za jeho pozemské jestvovanie... Perie pod 

zobákom tak našuchorí, že sa mu z neho vytvorí poriadne dlhá, rozstrapkaná brada... 

V tejto zvláštnej póze tancuje kohút niekde v korune buka, jedle alebo smreka. 

Niekedy sa až tak rozhorí láskou k hnedastým snúbeniciam, že mu je dlho pozhovieť 

len na jednej vetve. V najväčšom roztúžení sa odrazu schytí na krídla a premiestni sa 

v hlučnom lete, ktorý predstavuje špeciálne „tanečné intermezzo“ jeho zásnubného 

baletu, na nejaký iný strom, aby takto ešte viac „zaimponoval“ svojim nastávajúcim. 

Tam potom pokračuje vo svojich fascinujúcich tanečných kreáciách v pozadí 

s hviezdičkovými nebesiami osvetlenými pritlmeným mesačným jasom... 

 

 

„Pán operený herec č. 1“  

 

Keď túžba po milostnom zblížení s nežnými polovičkami dosiahne u tetrova hlucháňa 

vrchol, spustí sa roztúžený kohút zo stromového pódia na zem. Tu sa stáva z neho 

„pán operený herec č. 1“. Niet veru v celom-celučičkom lese herca väčšieho formátu, 



akým je hlucháň. Ten sa dokáže pred svojimi snúbenicami predvádzať nevídanými 

scénkami, len aby si získal ich náklonnosť. Hrá skutočne jedinečné hluchánie divadlo.  

Pri pohľade na fascinujúce hluchánie pytačky, odohrávajúce sa v romantickej 

atmosfére prítmia prastarého lesa, sa pýtam sám seba, kde len tá režisérka 

a scenáristka príroda vzala taký fantastický scenár hluchánieho predstavenia? Kde sa 

len toľké herecké majstrovstvo v inak hanblivých a bojazlivých hlucháňoch, ktoré sa 

mimo obdobia zásnub nerady vystavujú na obdiv, vlastne berie...? 

 

 

„Pán operený recitátor č. 1“  

 

Najväčšie majstrovstvo po umeleckej stránke ponúkajú však hlucháne ako páni 

recitátori. Hlucháň je pre mňa skutočným „pánom opereným recitátorom č. 1“. Niet 

pre mňa vrcholnejšieho umeleckého zážitku, ako sa usadiť krátko po polnoci do 

hľadiska lesného divadla a po chvíľke trpezlivého čakania sa započúvať do raňajšej 

aprílovej či májovej chvíľke poézie v podaní pánov recitátorov-hlucháňov. 

Prednes ich ľúbostného trojveršia, umocnený romantickou náladou mesačnej 

noci s blikotajúcimi hviezdičkami, je pre moje zmysly najkrajším umeleckým 

zážitkom, aký len môžem na tomto pozemskom svete zažiť. Keď do ticha aprílovej 

noci zaznieva hluchánia chvíľka poézie, dostáva sa moje vnútro do iného 

časopriestoru. Tam, kde niet trápenia a súženia... Tam, kde niet chmúrnych 

myšlienok... Tam, kde sa cítim úplne neprirodzene šťastný... Hlucháň je skutočný 

majster v prednese svojej ľúbostnej poézie. Jeho recitovanie nemožno ohodnotiť 

naozaj nijako ináč, ako tou najvyššou umeleckou známkou... 

Stvoriteľ venoval v hlucháňovi lesnej scéne nielen „chýrneho tancmajstra“, 

„jedinečného herca“, ale predovšetkým „pána opereného recitátora č. 1“... Aprílovo-

májová raňajšia chvíľka poézie v lesnom divadle začína vždy recitovaním ľúbostných 

veršov hlucháňov. Ešte za hlbokej tmy začnú prednášať svoje árie lásky. Hodnú 

chvíľku po ich sóle sa k nim pripájajú žltochvosty, červienky, drozdy, pinky... Jarná 

večerná chvíľka poézie na scénach lesných scén zasa naopak končí tichučkým 

prednesom hlucháních kohútov...  



Prednes hlucháních veršov v podobe októbrovej chvíľke poézie nie je ani o 

trošíčku menej umelecky hodnotný ako jarný. Chvíľka poézie s hlucháňmi má vždy 

svoje osobité čaro, ktoré dokáže vykúzliť príroda jedinečnou výzdobou pódia lesného 

divadla na jar, v lete a v jeseni... 

Priznám sa, pri počúvaní hluchánej poézie nie som schopný ublížiť nikomu a 

ničomu ani len myšlienkou a nieto ešte, že by mi vôbec mohlo napadnúť zacieliť na 

nevšedného recitátora... Veľmi si želám, aby každého človeka, ktorý čaká niekde v 

hľadisku lesného divadla s takýmto úmyslom, dokázala hluchánia poézia tak krásne 

omámiť... 

 

 

„Pohľadnicový operenec s červenými pampúšikmi“  

 

Tetrov hlucháň je operený krásavec lesného prostredia. Menlivé kovovo-zelené perie 

na hrudi, bielo mramorované chvostové perá a čierna rozstrapkaná brada robia 

z kohúta tetrova hlucháňa neobyčajne príťažlivého ženícha. Najkrajšou 

a najvýraznejšou ozdobou kohútov sú však červené „pampúšiky“ alebo „maliny“ nad 

očami, ktoré im v období tokania nápadne napúchajú. Keď je kohút počas prednesu 

zásnubnej básničky, súc obklopený potenciálnymi snúbenicami, vzrušený, červené 

„pampúšiky“ nad očami sa mu „nafukujú“ ako balóniky a dostávajú ešte sýtejší 

červený odtieň. Táto veľkostne-farebná reakcia nadočných červených „malín“ kohúta 

má spätný mimoriadne silný stimulačný účinok na samičky a podmieňuje u nich 

zvýšenú náklonnosť k páreniu.     

 

 

„Vyparádený ženích a nenápadne zaodetá nevesta“  

 

Hluchání partneri vôbec, ale vôbec k sebe nepristanú, vyzerajú tak odlišne, ako keby 

ani neboli príslušníkmi jedného vtáčieho druhu. Kohút vyparádený, ako sa na 

slávnostnú a sviatočnú atmosféru zásnub patrí, v čiernom smokingu s lesklým 

menlivým odtieňom na hrudi, hnedými krídlami a krásne „mramorovanými“ 



chvostovými perami. Pri svadobnom obrade sa nesie pyšne, ako sa na pytača patrí – 

krk s našuchoreným perím vyšponovaný a vyvrátený „vozvysok“, krídla spustené 

poniže tela, chvost pekne rozprestretý do širokého vejára a preklopený trošička nad 

chrbát... V takejto imponujúcej póze prichádza hluchání snúbenec, kráčajúc vznešene 

po snehovom vankúši, po ktorom šúcha polospustenými krídlami, vydávajúcimi na 

zmrznutom snehu jemný šelest, na sobáš.  

Hluchánia snúbenica, ktorá je v porovnaní so snúbencom drobunká, je zaodetá 

naozaj skromne, akoby sa bola zabudla prezliecť na tento slávnostný ceremoniál 

vohľadov a zavítala sem na sviatočný svadobný akt vo všednom obleku. Vyzerá to 

naozaj tak, akoby ju nemal kto „vyčepčiť“ – obnosené hnedé oplecko, okrový živôtik 

a sivohnedá „kápka“ na hlave... 

V sobášnej sieni lesa, pod klenbou storočných jedlí a smrekov, kde sa od 

pradávnych čias uzatvárajú krátkodobé partnerstvá hlucháňov, to však vôbec 

nevyzerá, že by vyparádenému hluchániemu ženíchovi prekážalo, že nevesta je pre 

neho príliš malá a že prišla na sobáš ešte navyše aj ledabolo oblečená. Ten, 

zahliadnuc skromne zaodetú potenciálnu snúbenicu, akoby sa pominul na rozume. 

Vrtí sa okolo nej, podskakuje, tancuje ako baletník okolo dajakej primabaleríny, 

oduševnene jej recituje svoje ľúbostné verše, len aby upútal na seba jej pozornosť. 

Sliepka však akoby mu robila naprotiveň – tvári sa navonok, akože si potenciálneho 

pytača, ktorý prišiel na vohľady, vôbec, ale vôbec nevšíma. Vnútri však túži po sobáši 

s tak vyparádeným kohútom. Nedáva mu to však hneď najavo, akoby si želala, aby sa 

jej mladoženích pred sobášom dlho-predlho dvoril v takomto zásnubnom rituáli 

s neobyčajne fascinujúcou choreografiou.  

„Vycipkaného“ kohúta však zdanlivý nezáujem nenápadnej sliepky vôbec 

nezraňuje. Naopak, s ešte väčšou vášňou predvádza všetky prvky svojho zásnubného 

rituálu. Teraz už nielen podskakuje a tancuje okolo vyvolenej, ale už aj podletuje 

okolo nej, len aby zlomil jej srdce... No a snúbenica, očarená nielen prekrásnym 

výzorom, ale unesená aj nevšednými hereckými, recitátorskými a tanečnými vlohami 

kohúta, napokon súhlasí so sobášom... Veď ktorá by odolala takému chýrnemu 

pytačovi. Ženíchovi, ktorý ju pojíma pred oltár prastarého lesného chrámu v pyšnej 

póze s dohora vyvráteným krkom, vypnutou hruďou, na ktorej teraz ešte viac vyniká 



menlivé ligotavé perie, s do vejára rozprestretým chvostom mierne preklopeným nad 

chrbát, vyjadruje súhlas s týmto sviatočným aktom kvoknutím si pred ním a 

spustením krídel. Prejavenú ochotu zo strany snúbenice zosobášiť sa hluchání ženích 

bez otáľania prijíma, a tak sa napokon zvláštne romantické zásnuby vyparádeného 

hluchánieho pytača a nenápadne zaodetej nevesty zavŕšia párením, aby sa tak 

zachovala pochodeň zvláštneho hluchánieho rodu.  

Pri pozorovaní rozprávkových hlucháních oddávačiek zavčasu ráno, keď 

slniečko svojim jasom pozláti svadobnú lesnú sieň, mi v podvedomí zaznieva tichá 

melódia slávnostného svadobného pochodu, ktorá ešte viac umocňuje túto sviatočnú 

udalosť.                                 

 

 

„Najplachší a najkrotkejší operenec“  

 

Tetrov hlucháň je z viacerých aspektov naozaj zvláštnym vtáčím druhom. Mimo 

iného aj tým, že kohút a sliepka majú celkom rozdielne „povahy“. Zatiaľ čo samec je 

vskutku najplachším lesným operencom, samička je, naopak, počas vysedávania 

znášky najkrotkejšie vtáčie stvorenie lesa.  

Kohút je mimoriadne ostražitý a bojazlivý tvor, ktorý pred človekom odlieta 

z dostatočnej vzdialenosti do bezpečia. Zahliadnutie tohto „pyšného“ a „hanblivého“ 

vtáka pri prechádzke pralesovitými smrekovými alebo jedľovo-smrekovými 

porastami patrí k sviatočným udalostiam, pretože sa nerád ukazuje na oči ostatným 

stvoreniam a už tobôž nie, že by rád „pózoval“ pre niekoho len tak kdesi na 

povalenom kmeni alebo zamachnatenom pni.  

Hlucháň je svojou povahou veľmi „hanblivý“ vták, ktorý akoby sa naozaj 

nerád ukazoval ľuďom na oči. Najradšej sa pred človekom skryje v nejakej húštine na 

zemi alebo v korune stromov. Keď však „cíti“, že ho človek už spozoroval a danú 

situáciu vyhodnotí pre seba ako nebezpečnú, pustí sa na krídla a prezradí sa 

hrmotavým odletom. Hlucháne nerady preletujú väčšie vzdialenosti. Keď sa už musia 

presunúť na vzdialenejšiu lokalitu, napríklad na tokanisko, potom letia obyčajne nízko 



ponad lesné porasty a aby neboli tak nápadné, preletujú väčšinou na súmraku. Cez 

deň, pokiaľ hlucháňa nič nevyplaší, potuluje sa lesným interiérom najradšej „pešo“. 

Po väčšinu roka je tetrov hlucháň samotársky vták. Samota mu vyhovuje až do 

takej miery, že mimo obdobia tokania nepotrebuje vôbec vidieť svojich spoludruhov. 

Pustovnícky život v samote, ktorý vedie tetrov hlucháň po väčšinu roka, sa na 

zdravotnom stave tohto operenca nijako negatívne neprejavuje. 

Hlucháň je „posedný“ vták, ktorý dokáže často dlhé minúty sedieť a sledovať 

okolie bez toho, že by doslova „okom žmurkol“. Najmä pri spozorovaní nejakej 

podozrivej skutočnosti v okolí (potenciálneho predátora) posedáva bez pohybu ako 

socha. 

Hlucháň patrí k najmenej nápadným lesným vtáčím druhom. Okrem obdobia 

tokania nedáva o sebe príliš znať hlasovými prejavmi aj preto, že vedie skôr 

samotársky spôsob života. Aj preto náhodný návštevník lesa môže najčastejšie 

hlucháňa uvidieť už len odlietať, keď ho vyplašil niekde v papradí čí čučoriedí. Je 

naozaj veľkým šťastím, keď sa človeku podarí hlucháňa spozorovať skôr, než tento 

bystrý vták zbadá jeho. Takéto pozorovanie tejto vzácnej ratolesti lesa patrí potom k 

nezabudnuteľným zážitkom.   

K dobrým črtám povahy tetrova hlucháňa patrí aj „zhovievavosť“. Málokedy 

sa niekde veľmi „ponáhľa“. Je len málo chvíľ v období tokania, keď majú kohúty 

„pobláznený rozum“ a zavše pobehujú po tokanisku s našuchoreným perím na krku a 

s odstávajúcimi polospustenými krídlami, stratiac pritom načisto svoju povestnú 

plachosť. 

Trpezlivosťou sú od prírody obdarené zvlášť hluchánie sliepky, ktoré sedia na 

násade najmä ku koncu inkubačnej doby veľmi vytrvalo, pričom vykazujú minimálny 

stupeň plachosti. Hluchánie kvočky sú známe svojou krotkosťou a nebojácnosťou, 

keď „vydržia“ sedieť na násade tak pevne, že znesú i to najtesnejšie priblíženie, ba 

niekedy dokonca i pohladenie od človeka... Takéto krotké správanie je celkom 

v protiklade s plachosťou kohúta, ktorý sa vyľaká už i len tichého šelestu lístia.     

 

 

 



„Vycipkaný kohút“ 

 

Tetrov hlucháň sa rád venuje svojmu zovňajšku. Rannú a večernú toaletu vykonáva 

hlucháň podľa presne stanoveného itinerára – najskôr malé perie na bruchu, slabinách 

a chrbte, potom veľké letky na krídle a napokon si ponapráva zhúžvané chvostové 

perá. Pri čistení peria priviera vták očné viečka, čo znižuje v tej chvíli jeho 

obozretnosť a stáva sa zraniteľným zo strany potenciálnych predátorov.  

K obľúbeným činnostiam hlucháňa patrí popolenie v jemnom piesku alebo v 

prípade nedostatku vhodných miest na takýto „typ toalety“ aj v krtincoch alebo v 

mraveniskách. Pri tomto „druhu očisty” pôsobí hlucháň neobyčajne uvoľnene.  

Ranná a večerná „toaleta“ zaberá hlucháňovi veľa času v každom ročnom 

období, pretože najmä kohút v období vohľadov chce „vyzerať k svetu“, aby si získal 

náklonnosť potenciálnych snúbeníc, s ktorými by sa chcel spáriť a odovzdať tak svoju 

genetickú výbavu novému pokoleniu. Neupravený pytač s pohúžvaným alebo 

chýbajúcim perím nemá u potenciálnych hlucháních snúbeníc ani najmenšiu šancu na 

párenie. Vopred je odsúdený do nevďačnej roly „jalového kohúta“ a zostane tak 

vlastne „na ocot“.    

 

  

„Múdry operenec“ 

  

Hoci mienka ľudí o „múdrosti“ hrabavých vtákov je veľmi nízka, o hlucháňovi 

rozhodne neplatí, že je „hlúpy“. O neobyčajných vizuálnych schopnostiach hlucháňov 

svedčí napríklad skutočnosť, že na tradičné tokaniská sa zlietajú tie isté kohúty 

pravidelne každý rok. Hlucháne dokážu „potrafiť“ na svoje tokaniská aj za šera 

predvečerom alebo nadránom, ba i v hustej hmle a v noci za mesačného svitu! 

O „múdrosti“ hlucháňov som sa mal možnosť presvedčiť mnohokrát pri 

pozorovaní, ako sa snažili dostať k potrave, ktorá im nebola „na dosah“ zobáka. 

Nebolo to len obyčajné pudové konanie, ale v skutočnosti „rozmýšľanie“ ako na to, 

keď sa chceli dostať k sladučkej maline... 



Ešte väčšmi som však ohromený schopnosťou hlucháních kohútov vedieť bez 

hodiniek, kedy už treba zavčasu ráno začať tokať. Hoci ráno, keď kohúty začínajú 

s prednesom zásnubných pesničiek, je v celom lese ešte rovnaká tma ako o polnoci, 

predsa už cítia, že teraz nadišiel ten pravý čas začať s fascinujúcim zaliečaním... 

Rovnako je tomu i večer, keď jednotlivé kohúty prilietajú na svoje tokaniská 

často s takou presnosťou, že si možno podľa nich doslova „nastaviť hodinky“... 

„Múdrosť“, akou hlucháne obdaril Stvoriteľ pri rozoznaní jednotlivých 

ročných období, je tiež obdivuhodná. Niektoré roky to podľa charakteru počasia 

vyzerá v lese uprostred januára skôr ako v apríli, hlucháne však táto anomália 

v poveternostných pomeroch „nepomýli“. A naopak, častokrát uprostred apríla panuje 

na tokaniskách pravé zimné počasie s chumelicou a mrazmi, no kohúty tokajú... 

Hlucháne „vedia“ podľa svojich vnútorných biologických hodín určiť podľa pomeru 

tmavej a svetlej fázy dňa správny dátum, kedy nastupuje „pravá“ jar bez ohľadu na to, 

aké v exteriéri prírody panuje práve počasie... 

O tom, že nie je vonkoncom pravda, že hrabavé vtáky sú „hlúpe“, svedčí aj 

fakt, že hlucháne počas silných mrazov zaliezajú na noc do snehu, kde prespia v 

„tuneli“ s teplotou o niekoľko stupňov vyššou ako v korunách stromov, kde by do 

kosti premrzli... 

 

 

„Lesný operenec s ‚nadprirodzenou‘ siluetou počas tokania“ 

 

Krivky hluchánieho tela ma fascinujú nadovšetko. Najmä v póze tokania, počas 

extázy pri prednese poslednej slohy zásnubnej básničky je pre mňa pohľad na 

„nadprirodzenú“ siluetu kohúta tetrova hlucháňa s roztvoreným zobákom, 

rozstrapkaným perím pod zobákom vytvárajúcim odstávajúcu bradu, našuchoreným 

krkom vykrúteným „vozvysok“, polospustenými krídlami a doširoka rozprestretým 

chvostom, osvetlenú zozadu guľatým mesiačikom, zo sféry nadprirodzených... 

 

 

 



„Vtáčí druh s najúžasnejšou choreografiou vohľadov“  

 

Niet pre mňa krajších okamihov, ako sa dostať na chvíľočku do romantického sveta 

tetrova hlucháňa počas jeho sviatočných jarných zásnub. Vo svete hlucháňov sa cítim 

najuvoľnenejšie. Vtedy, keď zaznieva lesným tichom ranná či večerná chvíľka poézie 

v podaní operených recitátorov-hlucháňov, spadne zo mňa všetko napätie. Pri 

pohľade na zasrienené vrcholky stromov a pomedzi ne blikotajúce hviezdičky, keď 

mi do toho zaznieva tichučké hluchánie prelúdium, dostávam sa do stavu nevšednej 

pohody... Zvláštnu pridanú umeleckú hodnotu máva pre mňa počúvanie nočného 

hluchánieho nokturna za svitu Luny, ktoré ma vždy unáša do časopriestorovej 

dimenzie nebeského raja... 

Tetrov hlucháň je operenec s najkrajšou choreografiou zásnubného dvorenia 

vo vtáčej ríši tohto pozemského sveta... „Tanečná a recitátorská šou“ tetrova 

hlucháňa, ktorú predvádza krátko po polnoci v korune stromu, vysvietenej z pozadia 

zlatistým svitom Mesiačika, je pre mňa balzamom na všetky fyzické i duševné zmysly 

môjho úbohého smrteľného tela... 

Po chvíli pozorného sledovania okolia láskou vzrušený hlucháň začína 

predvádzať choreografie, ktoré ma vždy okúzlia. Svoj umelecký prednes predvádza, 

prechádzajúc sa  po konári s roztvoreným chvostom a polospustenými krídlami. Ako 

sa roztúžený kohút vrtí a tancuje na zasneženom konári, krídlami v jemných 

popraškoch roztrusuje z koruny jedle snehové vločky. Vo svite Mesiačika, ktorý sa na 

toto nadprirodzené predstavenie prizerá z pozadia, trúsiace sa vločky vyzerajú ako 

zlatisté záclonky kolembajúce sa na vetvách jedle. Tokajúci hlucháň v zlatistom disku 

guľatého Mesiaca, trúsiaci z vetvy v jemných závojoch snehové vločky – priam 

nadprirodzená krása. Pripadám si ako v najvymyslenejšej rozprávke... 

  

 

„Operený rytier v mrazuvzdornom brnení“  

 

Tetrov hlucháň žije zvláštny rehoľnícky život v interiéri prastarého lesa. Toto 

stanovište, lokalizované obyčajne vo vysokých horách, predstavuje tak po stránke 



klimatickej a v nadväznosti na to aj potravnej naozaj jedno z najnehostinnejších 

prostredí na tomto pozemskom svete. Napriek tomuto klimaticko-potravnému 

„hendikepu“ životného prostredia zostáva tento operenec verný svojmu rodisku počas 

celého roka. 

Tetrov hlucháň neopúšťa prastaré lesy ani počas najkrutejších mrazov. Na 

celoročný život v drsnom vysokohorskom prostredí je dokonale prispôsobený. Na 

zimu „dostáva“ špeciálnu zimnú „výbavu“ na nohy v podobe akýchsi „kapčekov“. 

Hlucháň má na zimu hustejšie operené beháky, aby ho pri prechádzkach snehovými 

závejmi „neoziabalo“. Tento najťažší lesný operenec má ešte navyše po okrajoch 

prstov narastené aj husté „riasnice“, slúžiace ako protišmykový „výstroj“ pri pohybe 

po klzkých vetvách stromov, kde sa počas zimných mesiacov živý takmer výlučne 

ihličím. Pri brodení snehom slúžia „riasnice“ hlucháňovi zase ako snežnice, a preto sa 

tento vyše 4 kg ťažký vták ani v záľahách sypkého snehu príliš nezabára...  

Keď sa počas Vianoc dokážem prebrodiť snehovými závejmi až do odľahlých 

hlucháních bášt a stretnem tam vo fujavici hlucháňa, ako si ozobáva ihličie smreka, 

vzdávam hold Stvoriteľovi. V hlucháňovi venoval Boh lesu výnimočného operenca, 

ktorý je schopný odolať arktickej zime, veď na scénu prírody ho uviedol ako jedno z 

prvých vtáčích stvorení už na sklonku doby ľadovej...    

 

 

„Operený ranostaj s najskorším budíčkom a najneskoršou večierkou“ 

 

Hlucháň, podobne ako všetky operence, je v ročnom cykle „naprogramovaný“ na 

meniaci sa pomer medzi svetlou a tmavou fázou dňa (tzv. fotoperióda), a tak tohto 

pamätníka doby ľadovej „vrtochy“ počasia vôbec nezaskočia a nepomýlia. Ako som 

sa počas štvrťstoročia, čo sa venujem výskumu života tohto vtáčieho druhu, dozvedel, 

hlucháne sa nenechajú rozmarmi počasia vôbec zaskočiť. Keď panuje na jar v období 

tokania na danú ročnú dobu mimoriadne chladné počasie, pripomínajúce charakterom 

skôr „Trojkráľovú zimu“, kohúty, navzdory neprívetivým poveternostným pomerom, 

predvádzajú svoje včasne ranné zásnubné rituály. Naproti tomu, keď vrtošivé počasie 

poprehadzuje listy v kalendári prírody, ktorý sa kreoval tisícky rokov, tak, 



že v januári pripomína svojim charakterom skôr jar, hlucháne mlčia a nepociťujú ani 

v najmenšom „nutkanie“ tokať. Človeku sa zdá, akoby tieto operence poznali ročný 

kalendár prírody deň po dni podľa meniaceho sa pomeru medzi tmavou a svetlou 

fázou dňa a rozmary počasia ich nedokážu zmiasť.   

Keď som účastný tokania hlucháních kohútov, môžem si podľa nich nastaviť 

na hodinkách presný čas. Nevychádzam z úžasu, s akou presnosťou sa dokážu 

hlucháne zobudiť, aby sa neomeškali s prednesom svojskej ľúbostnej poézie. Tetrov 

hlucháň je v lesnom prostredí „opereným ranostajom s najskorším budíčkom 

a najneskoršou večierkou“. 

Týchto „odvekých strážcov odľahlých lesných zátiší“ vybavil  Stvoriteľ nielen 

presným vnútorným biologickým kalendárom, ale aj hodinami. Aj pre túto špecifickú 

črtu v správaní som si tohto tajuplného vtáčieho tvora lesa obľúbil.     
 

 

„Najpozornejší lesný pytač“  

 

Nebesia sú posiate ešte nekonečnom hviezd a v lesných dolinkách, kam Mesiac 

zvedavými lúčmi nedovidí, panuje všade tma-tmúca, keď on – majestátny hlucháň 

začína pomaly a tichučko jeho rannú ľúbostnú romancu... Je to ešte len tichučká 

milostná predohra, ľúbostné prelúdium, ľúbivé zaliečanie sa – klepkanie, ktorým sa 

začínajú odjakživa povestné hluchánie zásnuby. Tieto potom pokračujú ďalšími 

dvoma dejstvami – výluskom a brúsením. Už od nepamäti sa v tomto divadle začína 

dvorenie hlucháních ženíchov ich budúcim nevestám rovnako - tichučko, akoby sa 

chcel tento statný vták zaliečať jeho tichou ouvertúrou všetkému živému, aby sa tak 

prebudilo zo zimného spánku a pozrelo si ten neopísateľne krásny ceremoniál lásky, 

ktorý nemožno vzhliadnuť nikde inde, len a len tu - v najposvätnejšom lesnom 

divadle... 

Nad horizontom pokrivených chrbtov hôr sa začína pomaly brieždiť. 

Hviezdičky sa jedna po druhej strácajú z oblohy a jeho veličenstvo – hlucháň 

prednáša z výsostného pódia oslavnú pieseň lásky v troch dejstvách – klepkanie, 



výlusk, brúsenie... Tieto najpodivnejšie takty jeho zásnubnej piesne sú prednášané s 

ohnivou vášňou, ktorej motivácia pramení v najsilnejšom pude – zachovaní rodu, a 

teda v túžbe po zblížení s druhým pohlavím, v túžbe po milovaní, znamenajúcom 

pokračovanie života... 

Svetlo pomaly víťazí nad tmou a najchýrnejší herec posvätného chrámu 

prírody – lesného divadla neúnavne recituje árie lásky venované oslave zrodu nového 

života. Z jeho pyšne nafúknutého hrdla znie svadobná pieseň, óda na oslavu všetkého 

živého... 

Po krátkej chvíľke sa hlucháň otrepe a zlieta na zem, ktorá je jeho druhým 

javiskom ranného predstavenia. Teraz jeho milostné vábenie zaniká v súzvuku 

desiatok vtáčích ód lásky, avšak po milovaní túžiace hnedasté nevesty začujú jeho 

zaliečanie i z nekonečnej diaľky a jedna za druhou sa tichučko, schovávajúc sa v 

húštinkách bučkov, čučoriedia, či za padnutým stromom, prichádzajú pozrieť na 

roztúženého ženícha nevídanej krásy... 

Chvost vejárovito rozprestretý nad chrbtom, hrdlo nafúknuté a krídla spustené 

k zemi – sťa ten najpyšnejší vladár... Je to naozajstný herec hercov. Vzrušený 

priazňou a náklonnosťou jeho cipušiek sa v ľúbostnom rozohnení začína ešte viac 

predvádzať, točiť, sem a tam tancovať, poskakovať. Naostatok vyletuje na zlomený 

bukový kmeň, po ktorom si hrdo vykračuje, šúchajúc pritom krídlami o jeho vekom 

zvráskavenú kôru a oduševnene nôtiac zásnubnú pieseň... 

Nastávajúce kráľovné vábia tichučkým kvokaním jeho veličenstvo na zem, 

neskrývajúc pritom nijako ochotu k sobášu, ktorú prejavujú pokľuknutím 

a ovisnutými krídlami, pred posvätným oltárom lesného chrámu a túžbu po 

milostnom spojení, ktoré trvá len kratučko v zákulisí lesného divadla... 

Po slávnostnom akte lásky sa hluchánia výsosť vzďaľuje hlučným letom do 

záveru doliny a neskôr sa zo zátišia lesného divadla, kde sa len pred chvíľkou 

požehnal láskou nový život, vytrácajú i jeho hnedasté nevesty... 

 

 

 

 



„Romantický rytier dávnych čias“ 

 

Kráčam tichučko prťou od zveri pod klenbou prastarej jedľovo-bukovo-smrekovej 

hory. Slniečko klesá pomaly na západnom horizonte za smrekovú horu. Schyľuje sa k 

večeru. Zatiaľ čo v doline boli lúky zažĺtené rozvoniavajúcimi prvosienkami a jarčeky 

ovrúbené stužkami deväťsilu a podbeľu, tu, hore na hrebeni, sa mi chodník začína 

strácať popod vankúšiky snehu. Vo výsostnom území hlucháňov sa však už zabáram 

až do pol pása v kryštálovom snehu... Len okolo mohutných stromov sú väčšie alebo 

menšie venčeky kopniny. Kráča sa mi veľmi ťažko. Ledva-ledva vyťahujem z 

mokrého snehu nohy. Po hodinovom namáhavom výstupe som v zasľúbenom území 

hlucháňov. Vyhliadol som si buk, okolo ktorého je súca kopnina na posedenie. 

Zložil som sa a sadol som si do mäkuškého lístia. Vlhkým povetrím z 

topiaceho sa snehu sa nesie lesom prenikavá vôňa z kvietkov lykovca. Bohato 

doružova zakvitnuté kríčky v objatí snehových bochníkov prezrádzajú, že jar sa 

pomaly štverá aj sem vysoko na grúniky a kopce vrchov.  

Spokojný sa vraciam z pochôdzky lesnými zátišiami jedľovo-bukovo-

smrekových lesov, nad pokojom ktorých už od dávnych čias bdie ich romantický 

strážca – vzácny hlucháň. Verím, že tohto „rozprávkového strážcu odľahlých lesných 

zákutí“ zachováme v našej prírode naveky...  

 

 

„Odveký vtáčí symbol pralesovitých lesných katedrál“ 

 

Nijaký iný vtáčí druh necharakterizuje prostredie pralesovitých lesných katedrál 

výstižnejšie ako tetrov hlucháň, ktorý osídľuje tento biotop vedno s ďatľom 

trojprstým od poslednej doby ľadovej... Pri pohľade do interiéru prastarej lesnej 

galérie s mohutnými stromami, vývratmi, hlúčikmi papradia a vankúšikmi čučoriedky 

sa mi v mysli ako prvý vybaví obrázok tetrova hlucháňa, modelového vtáčieho druhu 

tohto biotopu, pochodujúceho vznešene po machovom koberci, ktorý svojou 

prítomnosťou akoby nechcel narušiť priam posvätný pokoj a ticho tohto lesného 

chrámu... 


