
FFoorreesstt  MMaannaaggeemmeenntt  SSttrraatteeggiieess
ttoo  MMiinniimmiizzee  tthhee  IImmppaacctt  ooff  tthhee  GGyyppssyy  MMootthh

NNoovveemmbbeerr,,  11999966  ((rreevv..  OOcctt..//11999977

WWhheerree  iiss  iitt  FFoouunndd??

GGyyppssyy  mmootthh  iiss  aann  eexxoottiicc  iinnsseecctt  ffrroomm  EEuurrooppee  aanndd
wwaass  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinn  tthhee  mmiidd
11880000ss  nneeaarr  BBoossttoonn  MMaassssaacchhuusseettttss..    TThhee  mmootthh
sspprreeaadd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  NNoorrtthheeaasstt  aanndd  rreemmaaiinneedd
tthheerree  uunnttiill  tthhee  11993300ss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarrss  ssaaww
rraappiidd  mmiiggrraattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  mmiidd--AAttllaannttiicc  rree--
ggiioonnss..    BByy  tthhee  11999900ss,,  tthhee  mmootthh  wwaass  ffoouunndd
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  nnoorrtthheeaasstt,,  mmiidd--AAttllaannttiicc  rreeggiioonnss,,
MMiicchhiiggaann,,  aanndd  ccuurrrreennttllyy  iinnhhaabbiittss  eeaasstteerrnn  WWiiss--
ccoonnssiinn..    TThhee  rraappiidd  mmiiggrraattiioonn  wweesstt  iiss  mmaaiinnllyy  dduuee
ttoo  wwiinndd  aanndd  ppeeooppllee  iinnaaddvveerrtteennttllyy  mmoovviinngg  tthhee
ccaatteerrppiillllaarrss  aanndd  eegggg  mmaasssseess  oonn  rreeccrreeaattiioonnaall  vvee--
hhiicclleess,,  ccaarrss,,  nnuurrsseerryy  ssttoocckk,,  ffiirreewwoooodd,,  aanndd  oouutt--
ddoooorr  ffuurrnniittuurree..

IImmppaacctt  oonn  YYoouurr  TTrreeeess

GGyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaatteess  mmaaiinnllyy  hhaarrddwwoooodd  ttrreeeess,,
aalltthhoouugghh  iitt  ddooeess  ffeeeedd  oonn  ssoommee  ccoonniiffeerrss..    IInn  ppuurree
ccoonniiffeerr  ssttaannddss,,  ddeeffoolliiaattiioonn  iiss  mmiinniimmaall;;  hhoowweevveerr,,
iinn  hhaarrddwwoooodd  --  ccoonniiffeerr  mmiixxttuurreess  ssoommee  ccoonniiffeerrss
ccaann  bbee  sseevveerreellyy  ddeeffoolliiaatteedd..

TThhee  hheeaavviieesstt  ddeeffoolliiaattiioonn  ooccccuurrss  ffrroomm  llaattee  JJuunnee
ttoo  eeaarrllyy  JJuullyy..    TThhee  ttrreeee  wwiillll  pprroodduuccee  aa  sseeccoonndd
ggrroowwtthh  ooff  ffoolliiaaggee  iinn  mmiidd--ssuummmmeerr  iiff  ttwwoo--tthhiirrddss  oorr
mmoorree  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ffoolliiaaggee  iiss  lloosstt..    IIff  tthhee  ttrreeee  iiss
ddeeffoolliiaatteedd  bbeeffoorree  ppeeaakk  pphhoottoossyynntthheessiiss  ooccccuurrss,,  iitt
mmuusstt  rreellyy  oonn  rreemmaaiinniinngg  ffoooodd  rreesseerrvveess  ttoo  pprroodduuccee
tthhee  sseeccoonndd  ggrroowwtthh  ooff  ffoolliiaaggee..    TThhee  aaddddiittiioonnaall

ssttrreessss  ppllaacceedd  oonn  tthhee  ttrreeee  wwhheenn  pprroodduucciinngg  ffoollii--
aaggee  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  ttiimmee,,  ccaann  lleeaadd  ttoo  mmoorrttaalliittyy  ooff
bbuuddss,,  ttwwiiggss,,  aanndd//oorr  bbrraanncchheess..

WWhhaatt  DDooeess  tthhee  GGyyppssyy  MMootthh  EEaatt??

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttrreeee  ssppeecciieess  aarree  pprreeffeerrrreedd  bbyy  tthhee  ggyyppssyy
mmootthh::

--  aallddeerr --  aappppllee
--  aassppeenn --  bbaasssswwoooodd
--  bbiirrcchh,,  wwhhiittee --  hhaawwtthhoorrnn
--  ooaakkss --  ttaammaarraacckk
--  wwiillllooww --  wwiittcchh  hhaazzeell

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttrreeee  ssppeecciieess  aarree  eeaatteenn  bbyy  tthhee  ggyyppssyy
mmootthh,,  bbuutt  aarree  nnoonn--pprreeffeerrrreedd::

--  bbeeeecchh --  bbiirrcchh,,  bbllaacckk
--  bbiirrcchh,,  yyeellllooww --  bbooxx  eellddeerr
--  bbuutttteerrnnuutt --  cchheerrrriieess
--  cchheessttnnuutt --  ccoottttoonnwwoooodd
--  eellmmss --  hheemmlloocckk
--  hhiicckkoorriieess --  iirroonnwwoooodd
--  jjuunniippeerr --  mmaapplleess
--  ppiinneess   --  sspprruucceess
--  wwaallnnuutt

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttrreeee  ssppeecciieess  aarree  aavvooiiddeedd  bbyy  tthhee  ggyyppssyy
mmootthh::

--  aasshh   --  bbaallssaamm  ffiirr
--  cceeddaarr,,    rreedd  &&  wwhhiittee --  ddooggwwooooddss
--  llooccuussttss --  mmoouunnttaaiinn  mmaappllee
--  ppiinnee,,  ssccoottcchh
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SSiittee  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  ssuucchh  aass  llaannddffoorrmm,,  ssllooppee,,
aanndd  ssooiill,,  aallssoo  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  ggyyppssyy
mmootthh  ppooppuullaattiioonn  aanndd  ddeeffoolliiaattiioonn  lleevveellss..    RRiiddggee--
ttooppss,,  sstteeeepp,,  ssoouutthh  aanndd  wweesstt  ffaacciinngg  ssllooppeess  aanndd
ddrryy,,  ssaannddyy  oouuttwwaasshh  ppllaaiinnss  aarree  ssiitteess  ffaavvoorreedd  bbyy
ggyyppssyy  mmootthh..    TTrreeeess  ggrroowwiinngg  oonn  tthheessee  ssiitteess  aarree
oofftteenn  ccrrooookkeedd,,  llooww  iinn  vviiggoorr,,  aanndd  wwiitthh  ddeeeepp  ffiiss--
ssuurreess  iinn  tthhee  bbaarrkk,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  pprroovviiddee  pprriimmee
ggyyppssyy  mmootthh  hhaabbiittaatt..    TThheessee  pprreeffeerrrreedd  ssiitteess  aallssoo
iinnccrreeaassee  tthhee  cchhaannccee  ffoorr  oouuttbbrreeaakkss  aanndd  llaarrvvaall
ddiissppeerrssaall  ttoo  nneeaarrbbyy  ssttaannddss..

IInn  ccoonnttrraasstt,,  lloowweerr  ssllooppeess  aanndd  tthhoossee  wwiitthh  nnoorrtthh--
eerrllyy  aanndd  eeaasstteerrllyy  aassppeeccttss  sshhoouulldd  eexxppeerriieennccee
mmiinniimmaall  mmoorrttaalliittyy  dduurriinngg  oouuttbbrreeaakkss  aass  lloonngg  aass
tthhee  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  aarree  hheeaalltthhyy  aanndd  vviiggoorroouuss..
TThheessee  ssiitteess  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ssttrraaiigghhtt,,  ffaasstt
ggrroowwiinngg  ttrreeeess  wwiitthh  ssmmooootthh  bbaarrkk,,  hheeaalltthhyy  ccrroowwnnss,,
ddeeeepp  aanndd  ffeerrttiillee  ssooiillss,,  aanndd  lliittttllee  ddrroouugghhtt
ssttrreessss......aallll  ooff  wwhhiicchh  iinnccrreeaassee  tthhee  rreessiissttaannccee  ttoo
ggyyppssyy  mmootthh  ddaammaaggee..

PPootteennttiiaall  GGyyppssyy  MMootthh  DDaammaaggee......

qq  DDeeffoolliiaattiioonn  lleevveellss  ooff  ooaakkss  aanndd  ootthheerr  pprree--
ffeerrrreedd  ssppeecciieess  wwiillll  vvaarryy  ffrroomm  lliigghhtt  ttoo  ssee--
vveerree  dduurriinngg  oouuttbbrreeaakkss..    TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ddee--
ffoolliiaatteedd  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  wwiitthh  ppoooorr
ccrroowwnnss,,  ddeeaadd  bbrraanncchheess,,  aanndd  llooww  vviiggoorr  wwiillll
lliikkeellyy  eexxppeerriieennccee  hheeaavvyy  mmoorrttaalliittyy  dduurriinngg
oouuttbbrreeaakkss..

qq  NNoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  mmaayy  bbee  mmooddeerraatteellyy
aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ggyyppssyy  mmootthh  dduurriinngg  oouutt--
bbrreeaakkss  wwhheenn  mmiixxeedd  wwiitthh  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess
aalltthhoouugghh  tthhee  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  sshhoouulldd  bbee  llooww
ffoorr  hheeaalltthhyy  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess..    

qq  GGyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn  aanndd  mmoorrttaalliittyy  ooff
pprreeffeerrrreedd  aanndd  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  oonn
rriicchh  ssiitteess  tthhaatt  aarree  oovveerrssttoocckkeedd  ccoouulldd  ppooss--
ssiibbllyy  bbee  sseevveerree  dduurriinngg  oouuttbbrreeaakkss  iiff  mmeeaass--
uurreess  aarree  nnoott  ttaakkeenn  ttoo  iimmpprroovvee  ttrreeee  hheeaalltthh..

TTrreeeess  ccaann  ssuurrvviivvee  hheeaavvyy  ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn
iiff  tthheeyy  hhaavvee  hheeaalltthhyy  ccrroowwnnss..    TTrreeeess  wwiitthh  ccrroowwnnss
iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn  ((lleessss  tthhaann  2255%%  ddeeaadd
bbrraanncchheess))  hhaavvee  tthhee  lloowweesstt  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  aafftteerr  aa
ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  ttrreeeess  wwiitthh
ppoooorr  ccrroowwnnss,,  ((mmoorree  tthhaann  5500%%  ddeeaadd  bbrraanncchheess)),,
ssuuffffeerr  tthhee  ggrreeaatteesstt  mmoorrttaalliittyy..

TThhee  eeffffeeccttss  ooff  ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn  ccaann  mmaakkee
aa  ttrreeee  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  aattttaacckk  bbyy  ootthheerr  ppeessttss  ssuucchh
aass  ttwwoo--lliinneedd  cchheessttnnuutt  bboorreerr  aanndd  sshhooee  ssttrriinngg  rroooott
rroott..    HHeeaalltthhyy  ttrreeeess  ccaann  ttoolleerraattee  oorr  rreessiisstt  tthheessee
sseeccoonnddaarryy  aattttaacckkss,,  wwhhiillee  ttrreeeess  tthhaatt  aarree  iinn  ppoooorr
hheeaalltthh  aarree  aatt  aa  hhiigghheerr  rriisskk..

YYoouurr    MMaannaaggeemmeenntt  OOppttiioonnss

TThheerree  aarree  tthhrreeee  pprriimmaarryy  ooppttiioonnss  aavvaaiillaabbllee  ttoo
mmaannaaggee  aa  ffoorreesstt  ssttaanndd  wwiitthh  ggyyppssyy  mmootthh  iinn  mmiinndd..
TThheeyy  aarree::

qq  nnoo  aaccttiivvee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt......  aalllloowwiinngg
tthhee  nnaattuurraall  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  aanndd  tthhee  rreessiill--
iieennccee  ooff  tthhee  ffoorreesstt  ssttaanndd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee
oouuttccoommee  ooff  ggyyppssyy  mmootthh  iinnffeessttaattiioonnss..

qq  iinnsseeccttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonn......  iinn  aarreeaass  ooff  hhiigghh
rreeccrreeaattiioonnaall  uussee  aanndd  ooccccaassiioonnaallllyy  iinn  ssttaannddss
tthhaatt  hhaavvee  aa  llaarrggee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  hhiigghh  vvaalluuee
ttiimmbbeerr..

qq  aaccttiivvee  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt......  ttoo  ddeeccrreeaassee
tthhee  lliikkeelliihhoooodd  aanndd  sseevveerriittyy  ooff  ddeeffoolliiaattiioonn  aanndd
ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  vviiggoorr  ooff  ffoorreesstt  ssttaannddss
tthheerreebbyy  iinnccrreeaassiinngg  ttrreeee  ssuurrvviivvaall  ffoolllloowwiinngg
ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn..

TThhiiss  ppuubblliiccaattiioonn  iiss  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  llaatttteerr  ooppttiioonn..
HHaarrvveessttss  aanndd  iinntteerrmmeeddiiaattee  tthhiinnnniinnggss  ccaann  bbee  aapp--
pplliieedd  ttoo  rreedduuccee  ffoooodd  qquuaalliittyy  aanndd  sshheelltteerr  ffoorr
ggyyppssyy  mmootthh  llaarrvvaaee  aanndd  ppuuppaaee..    IInntteerrmmeeddiiaattee
tthhiinnnniinnggss,,  ssuucchh  aass  ccrroopp  ttrreeee  rreelleeaassee,,  iimmpprroovvee
ccrroowwnn  ccoonnddiittiioonn  aanndd  vviiggoorr  ooff  tthhee  rreessiidduuaall  ttrreeeess  iinn
tthhee  ssttaanndd..    TThhee  rreelleeaasseedd  ttrreeeess  wwiillll  ggrrooww  llaarrggeerr,,
mmoorree  vviiggoorroouuss  ccrroowwnnss  tthhaatt  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo
ssuurrvviivvee  ddeeffoolliiaattiioonn..
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MMaannaaggeemmeenntt  PPrreessccrriippttiioonnss

OOnn  PPoooorr  SSiitteess......
11..  IInntteerrmmeeddiiaattee  tthhiinnnniinnggss  aanndd  sseelleeccttiioonn  hhaarrvveessttss
sshhoouulldd  hheellpp  iimmpprroovvee  tthhee  vviiggoorr  ooff  rreessiidduuaall  ttrreeeess
ttoo  wwiitthhssttaanndd  ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn..

22..  CCoonnvveerrtt  ttoo  ccoonniiffeerr  oorr  nnoonn  ffoorreesstt  ccoovveerr  ttyyppee,,
ssuucchh  aass  eessttaabblliisshhiinngg  aa  pprraaiirriiee..

33..  TTrryy  ttoo  ccoonnvveerrtt  tthhee  ssttaanndd  ttoo  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppee--
cciieess  dduurriinngg  tthhee  hhaarrvveessttiinngg  pprroocceessss..

OOnn  PPoooorr  ttoo  MMeeddiiuumm  SSiitteess......
MMaaiinnttaaiinn  lleessss  tthhaann  5500%%  ooff  tthhee  ssttaanndd’’ss  bbaassaall  aarreeaa
iinn  ggyyppssyy  mmootthh  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess..

OOnn  MMeeddiiuumm  ttoo  RRiicchh  SSiitteess......
11..  IInntteerrmmeeddiiaattee  tthhiinnnniinnggss,,  ssuucchh  aass  ccrroopp  ttrreeee  rree--
lleeaassee,,  ccaann  iimmpprroovvee  tthhee  ccrroowwnnss  aanndd  vviiggoorr  ooff
pprreeffeerrrreedd  aanndd  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  aanndd  tthheerree--
ffoorree  iimmpprroovvee  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ssuurrvviivvee  ddeeffoolliiaattiioonn..  
FFaavvoorr  ddoommiinnaanntt  aanndd  ccooddoommiinnaanntt  ttrreeeess  wwiitthh
ssttrraaiigghhtt  sstteemmss,,  ssmmooootthh  bbaarrkk,,  aanndd  hheeaalltthhyy
ccrroowwnnss..   

22..  MMaaiinnttaaiinn  hheeaalltthhyy  pprreeffeerrrreedd  aanndd  nnoonn--pprreeffeerrrreedd
ssppeecciieess  dduurriinngg  tthhee  hhaarrvveessttiinngg  pprroocceessss  ttoo  hheellpp
lliimmiitt  ggyyppssyy  mmootthh  ppooppuullaattiioonn  iinnccrreeaasseess..

OOnn  AAllll  SSiitteess......
11..  RReemmoovvee  ggyyppssyy  mmootthh  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  tthhaatt
aarree  ssmmaallll  aanndd  ppoooorr  qquuaalliittyy  oorr  ggiirrddllee  tthheessee  ttrreeeess
ttoo  ccrreeaattee  wwiillddlliiffee  ssnnaaggss..    IIff  ggiirrddlliinngg  iiss  uusseedd,,  mmaakkee
ssuurree  tthhee  ccrroowwnn  aanndd  bboollee  aarree  nnoott  ttoouucchhiinngg  ssuurr--
rroouunnddiinngg  lliivvee  ttrreeeess..

22..  RReemmoovvee  ttrreeeess  tthhaatt  ccoouulldd  ccrreeaattee  aa  hhaabbiittaatt  ffoorr
tthhee  ggyyppssyy  mmootthh  ssuucchh  aass  ttrreeeess  wwiitthh  aa  llaarrggee  nnuumm--
bbeerr  ooff  ddeeaadd  bbrraanncchheess  aanndd  rroouugghh  aanndd  ppeeeelliinngg
bbaarrkk..

33..  IInn  ooaakk  ssttaannddss,,  iinnccrreeaassee  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  aanndd
vviiggoorr  ooff  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess,,  ssuucchh  aass  mmaapplleess,,
hhiicckkoorriieess,,  bbllaacckk  cchheerrrryy,,  aanndd  aasshh..

44..  EEnnccoouurraaggee  rreeggeenneerraattiioonn  ooff  nnoonn--pprreeffeerrrreedd
ssppeecciieess..

TTiimmiinngg  ooff  TThhiinnnniinngg......

qq  SSttaannddss  tthhaatt  aarree  ppoooorr  qquuaalliittyy,,  oovveerrssttoocckkeedd,,
aanndd//oorr  ccoonnttaaiinn  oovveerrmmaattuurree  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess::  aa
tthhiinnnniinngg  mmaayy  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  ttwwoo  oorr  mmoorree  yyeeaarrss  bbee--
ffoorree  oorr  aafftteerr  aa  ggyyppssyy  mmootthh  oouuttbbrreeaakk  ttoo  rreemmoovvee  tthhee
lleessss  vviiggoorroouuss  ttrreeeess..

qq  SSttaannddss  tthhaatt  aarree  hheeaalltthhyy,,  vviiggoorroouuss,,  aanndd//oorr  ffuullllyy
ssttoocckkeedd::  aa  tthhiinnnniinngg  mmaayy  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonnee  yyeeaarr
bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  aa  ggyyppssyy  mmootthh  oouuttbbrreeaakk  ttoo  eennhhaannccee
tthhee  vviiggoorr  ooff  tthhee  rreessiidduuaall  ssttaanndd..

RReeggeenneerraattiioonn  CCoonnssiiddeerraattiioonnss......

qq  SSeeeeddlliinnggss  aanndd  yyoouunngg  ttrreeeess,,  ooff  ooaakk  aanndd  ootthheerr  pprree--
ffeerrrreedd  ssppeecciieess,,  wwiillll  hhaavvee  tthhee  hhiigghheesstt  ddeeffoolliiaattiioonn
aanndd  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  dduurriinngg  oouuttbbrreeaakkss..

qq  SSttuummpp  sspprroouuttss  ooff  ggyyppssyy  mmootthh  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess
sshhoouulldd  bbee  tthhiinnnneedd  ttoo  oonnee  sstteemm  ppeerr  ssttuummpp,,  iinn  oorrddeerr
ttoo  iimmpprroovvee  vviiggoorr  aanndd  rreessiissttaannccee..

qq  GGyyppssyy  mmootthh  uussuuaallllyy  hhaass  lliittttllee  iimmppaacctt  oonn  yyoouunngg
ppiinneess  iinn  ppuurree  ppiinnee  ssttaannddss,,  wwhhiillee  iinn  hhaarrddwwoooodd  --  ppiinnee
mmiixxttuurreess  tthhee  iimmppaacctt  oonn  sseeeeddlliinnggss  aanndd  yyoouunngg  ppiinnee
ttrreeeess  ccoouulldd  bbee  sseevveerree..

FFiigguurree  11..        AA  tthhiinnnniinngg  iinn  aann  oollddeerr  ssttaanndd......bbeeffoorree
aanndd  aafftteerr  tthhee  ccuutt  ((WWOO  ==  wwhhiittee  ooaakk,,  RROO  ==  rreedd
ooaakk,,  HHII  ==  hhiicckkoorryy,,  RRMM  ==  rreedd  mmaappllee));;    ffrroomm
UUSSDDAA  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee,,  11999933..
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RReeggiioonnaall  CCoonncceerrnnss

SSoouutthheerrnn  WWiissccoonnssiinn  WWooooddlloottss......
TThhee  wwooooddlloottss  iinn  ssoouutthheerrnn  WWiissccoonnssiinn  aarree  oofftteenn
iissoollaatteedd  bbyy  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd..  TThhiiss  iissoollaattiioonn
sshhoouulldd  hheellpp  rreedduuccee  tthhee  ggyyppssyy  mmootthh  ppooppuullaattiioonn
bbeeccaauussee  dduurriinngg    tthhee  ddiissppeerrssaall  ssttaaggee,,  iiff  tthhee  llaarr--
vvaaee  aarree  ddiissppeerrsseedd  oonnttoo  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd  rraatthheerr
tthhaann  aa  wwooooddlloott  tthheeiirr  lliikkeelliihhoooodd  ooff  ssuurrvviivvaall  iiss  eexx--
ttrreemmeellyy  llooww  ssiinnccee  tthheeiirr  pprreeffeerrrreedd  ffoooodd  iiss  nnoott
aavvaaiillaabbllee..    TThhiiss  iissoollaattiioonn  ccaann  aallssoo  lleeaadd  ttoo  aa  wwiiddee
vvaarriiaattiioonn  iinn  ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn  lleevveellss..    FFoorr
eexxaammppllee,,  oonnee  wwooooddlloott  mmaayy  bbee  sseevveerreellyy  ddeeffoollii--
aatteedd  wwhhiillee  aannootthheerr  nneeaarrbbyy  wwooooddlloott  mmaayy  hhaavvee  lliitt--
ttllee  oorr  nnoo  ddeeffoolliiaattiioonn..

CCeennttrraall  SSaannddss  ooff  WWiissccoonnssiinn......
TThhee  llaarrggee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess,,  eessppee--
cciiaallllyy  ssccrruubb  ooaakk,,  tthhaatt  aarree  llooww  iinn  vviiggoorr,,  ccrrooookkeedd,,
aanndd  hhaavvee  ddeeeepp  bbaarrkk  ffiissssuurree  aass  wweellll  aass  ssiittee  cchhaarr--
aacctteerriissttiiccss  ((ddrryy,,  ssaannddyy,,  oouuttwwaasshh))  iinn  tthhee  cceennttrraall
ssaannddss  wwiillll  pprroovviiddee  aann  aabbuunnddaanntt  ssuuppppllyy  ooff  ffoooodd
aanndd  hhaabbiittaatt  ttoo  tthhee  ggyyppssyy  mmootthh..    TThheessee  ffaaccttoorrss
aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  lleeaadd  ttoo  hheeaavvyy  ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoo--
lliiaattiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  aass  wweellll  aass  aalllloowwiinngg  iittss
ppooppuullaattiioonn  ttoo  iinnccrreeaassee  aanndd  ddiissppeerrssee  ttoo  ootthheerr  rree--
ggiioonnss..

TThhee  DDrriiffttlleessss  AArreeaa  ooff  WWiissccoonnssiinn......
TThhee  aabbuunnddaannccee  ooff  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  tthhaatt  aarree
ccrrooookkeedd,,  llooww  iinn  vviiggoorr,,  aanndd  wwiitthh  ddeeeepp  ffiissssuurreess  iinn
tthhee  bbaarrkk  aass  wweellll  aass  ssiittee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((rriiddggee--
ttooppss  wwiitthh  sshhaallllooww,,  rroocckkyy  ssooiillss,,  sstteeeepp  ssoouutthh  aanndd
wweesstt  ffaacciinngg  ssllooppeess))  iinn  tthhee  DDrriiffttlleessss  aarreeaa  wwiillll  pprroo--
vviiddee  aabbuunnddaanntt  ffoooodd  aanndd  hhaabbiittaatt  ffoorr  tthhee  ggyyppssyy
mmootthh..    TThheessee  ffaaccttoorrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  pprroommoottee
hheeaavvyy  ggyyppssyy  mmootthh  ddeeffoolliiaattiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn..
TThheessee  ffaaccttoorrss  wwiillll  aallssoo  aallllooww  iittss  ppooppuullaattiioonn  ttoo  iinn--
ccrreeaassee  aanndd  ddiissppeerrssee  ttoo  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  ssiitteess
((lloowweerr  nnoorrtthh  aanndd  eeaasstt  ffaacciinngg  ssllooppeess))  iinn  tthhee  rree--
ggiioonn..

WWiillddlliiffee  CCoonnssiiddeerraattiioonnss

11..  PPrreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  oonn  rriiddggeettooppss,,  sstteeeepp  ssoouutthh
aanndd  wweesstt  ffaacciinngg  ssllooppeess,,  oorr  ssaannddyy  oouuttwwaasshh  ppllaaiinnss
ccaann  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ffaavvoorreedd  iiff  mmaannaaggeemmeenntt  pprraacc--
ttiicceess  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  iimmpprroovvee  ttrreeee  ccoonnddiittiioonn..
IIff  eegggg  mmaasssseess  aarree  pprreesseenntt,,  rreemmoovviinngg  tthheemm  mmaayy

hheellpp  rreedduuccee  tthhee  ggyyppssyy  mmootthh  ppooppuullaattiioonn  aanndd  ddiiss--
ppeerrssaall..  

22..  RReedduuccee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess
aanndd  ccrreeaattee  aa  ssaavvaannnnaa  aappppeeaarraannccee  iinn  tthhee  ooppeenn--
iinnggss..

33..  WWiitthhiinn  hhiigghh  rriisskk  ssttaannddss,,  iinnccrreeaassee  tthhee  pprrooppoorr--
ttiioonn  ooff  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  tthhaatt  wwiillll  bbeenneeffiitt
wwiillddlliiffee  aanndd  mmiinniimmiizzee  ddeeffoolliiaattiioonn  ((ffoorr    eexxaammppllee::
hhiicckkoorryy,,  wwaallnnuutt,,  aasshh,,  wwhhiittee  ppiinnee,,  rreedd  cceeddaarr,,  aanndd
sspprruuccee))..

44..  CCrreeaattee  aa  ssttrraattiiffiieedd  ssttrruuccttuurree  ffoorr  wwiillddlliiffee  ffoorraaggee
aanndd  ccoovveerr..    FFoorr  eexxaammppllee,,  oonn  rriiddggeettooppss,,  iinnccrreeaassee
tthhee  wwhhiittee  ppiinnee  ccoommppoonneenntt;;    oonn  mmiidd  ssllooppeess,,  iinn--
ccrreeaassee  tthhee  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  hhaarrddwwoooodd  aanndd  ccoonniiffeerr
ssppeecciieess;;    aanndd  oonn  lloowweerr  ssllooppeess  aanndd  bboottttoommss,,  iinn--
ccrreeaassee  tthhee  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  hhaarrddwwooooddss  aanndd  ccoonnii--
ffeerrss  aass  wweellll  aass  tthhee  sshhrruubbss..

LLaannddssccaappee  CCoonnssiiddeerraattiioonnss

11..  TThhee  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ooff  ssoouutthheerrnn  WWiissccoonnssiinn’’ss
ffoorreessttss  mmaayy  hheellpp  mmaannaaggee  ggyyppssyy  mmootthh  ppooppuullaa--
ttiioonnss  bbeeccaauussee  dduurriinngg  tthhee  ddiissppeerrssaall  ssttaaggee,,  tthhee
ccaatteerrppiillllaarrss  aarree  uunnlliikkeellyy  ttoo  ssuurrvviivvee  iinn  ooppeenniinnggss
wwhheerree  nnoo  pprreeffeerrrreedd  ffoooodd  iiss  aavvaaiillaabbllee..

22..  WWhheerree  aa  ssiinnggllee  hhaabbiittaatt  ttyyppee  eexxiissttss  oovveerr  llaarrggee
aarreeaass,,  aa  ddiivveerrssee  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  ooaakk,,  mmaappllee,,
ppiinnee,,  aanndd  ootthheerr  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess  ccaann  rree--
dduuccee  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  ddaammaaggee  bbyy  tthhee  ggyyppssyy
mmootthh  aass  wweellll  aass  ootthheerr  ddeeffoolliiaattoorrss..

33..  TTaakkee  ffuullll  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ddiivveerrssiittyy
ooff  hhaabbiittaatt  ttyyppeess  aanndd  ccuurrrreenntt  ccoovveerr  ttyyppeess  aaccrroossss
tthhee  llaannddssccaappee  ttoo  rreedduuccee  sshhoorrtt  tteerrmm  aanndd  lloonngg
tteerrmm  ppeesstt  tthhrreeaattss..

44..  DDeeccrreeaassee  tthhee  ooaakk  ccoommppoonneenntt  aanndd  iinnccrreeaassee
tthhee  ccoonniiffeerr  ccoommppoonneenntt  oonn  rriiddggeettooppss  aanndd  ootthheerr
ssuusscceeppttiibbllee  ssiitteess  iinn  tthhee  cceennttrraall  ssaannddss  aanndd  DDrriifftt--
lleessss  aarreeaa  ooff  WWiissccoonnssiinn..

55..  IInnccrreeaassee  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  nnoonn--pprreeffeerrrreedd  ssppeecciieess
oovveerr  tthhee  llaannddssccaappee  ttoo  ddeeccrreeaassee  tthhee    pprroobbaabbiilliittyy
ooff  ppooppuullaattiioonn  iinnccrreeaasseess..


