
Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 26

УДК 630*15:639.12:502(477.42)  Доц. О.Л. Кратюк, канд. біол. наук –  
Житомирський НАЕУ 

ЛІСІВНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМОВИХ СТАЦІЙ  
ПЕРЕБУВАННЯ ГЛУШЦЯ (TETRAO UROGALLUS L.)  

В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 
Проведено детальний аналіз зимових стацій перебування глушця в умовах Цен-

трального Полісся. Проаналізовано 212 зустрічей з птахами. З'ясовано вплив лісівни-
чих чинників на розташування птахів. Глушці зустрічаються переважно в умовах А1-
А2 (46,7 %) та В2-В3 (33,0 %). Насадження представлені здебільшого деревостанами 
віком 40-80 років (65 %). За несприятливих умов птахи тяжіють до галявин (70,3 %) 
та лісових доріг (25,5 %) у межах різних насаджень. 

Ключові слова: глушець, Tetrao urogallus, стація, зимове розташування, лісів-
ничі чинники. 

Вступ. Глушець, як відомо, осілий птах, який протягом року тримА-
ється у межах порівняно невеликої території радіусом 2-3 км навколо токови-
ща, а взимку – на ще менших ділянках площею 0,2-50,0 га [6]. Стаціальний 
розподіл глушців неоднорідний як у межах ареалу, так і протягом року, про 
що свідчать численні публікації [1-3, 7 та ін.]. Вивчення закономірностей та 
особливостей біотопічного розподілу важливо у всіх частинах ареалу, а особ-
ливо на його межі. Зимовий період є визначальним у функціонуванні популя-
ції глушця, а ключовим чинником тут виступають лісівничі аспекти стацій. 

Матеріали та методика дослідження. Матеріал щодо зимового по-
ширення глушця в умовах Центрального Полісся збирали на території По-
ліського природного заповідника, ДП "Словечанське ЛГ", ДП "Олевське ЛГ", 
ДП "Лугинське ЛГ", ДП "Словечанське ЛГ АПК", ДП "Лугинське ЛГ АПК". 
Загальна кількість тимчасових пробних площ, які ми описали у зимовий пері-
од становить 212. Вивчення стацій глушця у зимовий період проводили за 
слідами життєдіяльності (поїди, сліди, екскременти), а також безпосереднім 
візуальним спостереженням за птахами. Цінну інформацію має опис умов 
розташування купок екскрементів у передвесняний період. За ними можна 
визначити не лише локалітет перебування птаха взимку, а й інтенсивність ви-
користання цієї стації [4, 5]. 

Результати дослідження. За типом лісорослинних умов у зимовий 
період птахів виявили 127 (59,9 %) разів у борах та 85 (40,1 %) у суборах 
(табл.). 

У борових умовах глушці віддають перевагу едатопам А1-А2. Кіль-
кість трапляння птахів у таких умовах становить 99 (46,7 %). Зустріч з птаха-
ми, їх виявлення за ознаками життєдіяльності у суборах характеризується 
зміщенням переважної їх більшості у свіжі та вологі гігротопи. Загальна кіль-
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кість таких зустрічей становить 70 (33,0 %). У едатопах А5-В5 зареєстровано 
лише 12 (5,7 %) зустрічей. У таких умовах птахи найчастіше зустрічаються в 
період відсутності снігового покриву, коли вилітають харчуватися журавли-
ною. Ще однією причиною появи тут птахів можуть бути сильні морози. Тоді 
глушці ховаються біля купин під осоками, які пригинаються до долу під ва-
гою снігу. Вони створюють ніби сніговий дах, під яким ночують птахи. Та-
ким чином, найчастіше глушців узимку зустрічали в умовах А2,3-В2,3. Кіль-
кість зустрічей у таких едатопах становить 158 (74,5 %). Привабливість зга-
даних біотопів для птахів пояснюється їх харчовими пріоритетами у зимовий 
період. Основу харчування взимку складає хвоя сосни звичайної. Зазвичай, 
кормовими деревами є ті сосни, хід росту яких порушився як наслідок впливу 
негативних чинників (пошкодження ентомошкідниками, низовими пожежа-
ми, механічне ушкодження тощо) або ж їх підріст. Поряд із цим, під час жив-
лення птахи віддають перевагу тим деревам, які зростають на галявинах, біля 
лісових доріг тощо, порівняно з тими, що формують густі насадження. Крім 
того, кормові дерева мають бути розлогими та забезпечувати вільний огляд 
місцевості. Окремі екземпляри об'їдають птахи практично повністю, що стає 
причиною їх загибелі. Загалом, у 69 (32,5 %) випадків на місцях зустрічі з 
птахами виявили підріст сосни звичайної, а ще у 9 (4,2 %) – поряд з першим 
ярусом, зростали у підрості сосна звичайна та береза повисла. Такі ділянки 
насаджень характеризуються порівняно меншою зімкненістю крон, більш ви-
раженою їх розлогістю. Закономірно, що підріст трапляється не на всіх ділян-
ках. У 126 (59,4 %) випадках він відсутній. На вертикальну структуру наса-
джень істотно впливає тип лісорослинних умов, їх вік тощо. Дуб звичайний 
зустрічали у підрості 5 (2,4 %) разів. 

Табл. Трапляння глушця у зимовий період за типами лісорослинних умов  
(чисельник – кількість зустрічей; знаменник – частка, %) 

Гігротопи Трофотопи
1 2 3 4 5 Разом 

А 7,13
29

0,33
70

5,8
18

 4,1
3

 3,3
7

 9,59
127

В – 8,11
25

2,21
45

7,4
10

4,2
5

1,40
85

 
Всього: 7,13

29
8,44

95
7,29

63
1,6

13

 7,5
12

0,100
212

 

Стосовно густоти підросту та підліску, то у 171 (80,7 %) випадку зус-
трічей птахів він відсутній. Низька густота підросту та підліску спостерігала-
ся у 25 (11,8 %) випадках, а середня – у 16 (7,5 %). Це здебільшого стосується 
тих ділянок насаджень, які зростають у вологих і сирих гігротопах. 

У сухих і свіжих гігротопах є достатня кількість як ослаблених дерев 
сосни, так і її підросту. Крім того, значна кількість дерев характеризується 
розлогими кронами, що сприяє посадці на них птахів. Звичайно, що за таких 
лісорослинних умов, у місцях зустрічей сосна здебільшого формує чисті на-
садження (10С-8С). Кількість зустрічей у таких умовах становить 187 
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(88,2 %), решта – у сосново-березових насадженнях різного складу, подекуди 
з домішками сосни Банкса, дуба звичайного, осики, вільхи. Кількість зустрі-
чей з птахами у насадженнях штучного походження становить 53 (25,0 %). 

За віковою структурою (рис.) на місці зустрічі, середньовікові наса-
дження переважають у 78 (36,8 %) випадках, а пристигаючі і стиглі, відповід-
но, у 59 (27,8 %) та 41 (19,3 %) випадках. Значний відсоток середньовікових 
насаджень, на перший погляд, може свідчити про несприятливі умови для 
птахів, як це ми зазначали стосовно токовищ. Проте, більшість таких наса-
дженнях (52,6 %), у яких реєстрували птахів, зростають в едатопах А1 та А2, а 
наявність галявин, лісових доріг, квартальних просік створюють сприятливі 
умови для зимування птахів у середньовікових насадженнях. 

 
Рис. Вікова структура насаджень зимових стацій глушця 

Молодняки віком 21-40 років лише за певних умов стають придатни-
ми для проживання птахів у зимовий період. У нашому випадку, 13 (6,1 %) 
зустрічей з птахами в таких насадженнях припадає на сухі та свіжі, або ж си-
рі гігротопи, які лише умовно можна назвати придатними. 

Вікова структура прилеглих насаджень, що оточують місця фіксації 
птахів та слідів їх життєдіяльності, важлива. Результати досліджень показу-
ють, що у прилеглих виділах переважають середньовікові насадження. У зи-
мовий період птахів можна зустріти на незімкнених лісових культурах, де во-
ни інтенсивно харчуються. Кількість таких зустрічей становить 7,1 %. Від 
стінки лісу птахи далеко не розлітаються. Помітно низький відсоток станов-
лять молодняки І класу віку. Зазвичай такі насадження характеризуються ви-
сокою зімкненістю і зростають за високими класами бонітету, у зв'язку з чим, 
для проживання глушців вони є майже непридатними. 

Насадження, у яких взимку зустрічали птахів та сліди їх життєдіяль-
ності, характеризуються високими класами бонітетів. Найчастіше птахів зус-
трічали у насадженнях, які зростають за ІІ класом бонітету – 96 (45,3 %) ви-
падків. На насадження І класу бонітету припадає 44 (20,8 %) реєстрації та 51 
(24,1 %) – на насадження ІІІ класу бонітету. У деревостанах, які зростають за 
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IV та V класами бонітетів загалом зафіксовано 21 (9,9 %) зустріч. Проте ви-
сокобонітетні насадження, які зростають у сухих та свіжих гігротопах, є при-
датними для проживання птахів. 

У місцях зимового перебування глушців переважають одновікові на-
садження (73,6 %). У таких насадженнях птахи намагаються обирати дерева з 
розлогими кронами, на яких вони відпочивають та харчуються. Такі дерева, 
зазвичай, трапляються на галявинах, по межі насаджень, які значно відрізня-
ються за віком між собою, уздовж лісових доріг, квартальних просік, проти-
пожежних розривів. Обстежуючи лісові масиви Повчанського лісництва ДП 
"Лугинське лісове господарство", спостерігали наступне. На лісовій дорозі та 
в 1-2 м з її боків, що проходила через середньовікові насадження сосни зви-
чайної штучного походження (45 років, ІІ клас бонітету, зімкнутість 0,9) було 
виявлено купки зимових екскрементів глушця. Їх кількість у середньому ста-
новила близько 5-6 на кожні 10 м дороги. З просуванням у глибину наса-
джень, купок не було виявлено. Найчастіше птахи використовували товсті 
гілки дерев, що нависають над дорогою. У цьому господарстві такі мікробі-
отопи є характерними для місця перебування глушця у зимовий період. 

У зимових стаціях глушця, зазвичай, трапляються галявини. Кількість 
насаджень з галявинами становить 149 (70,3 %). Взимку птахів та сліди їх 
життєдіяльності найчастіше зустрічали у насадженнях із зімкненістю крон 
0,5 і 0,6, відповідно 68 (32,2 %) та 65 (30,8 %) разів. Птахів часто реєстрували 
й у деревостанах із показником зімкненості 0,7-37 (17,5 %) та 0,4-25 (11,9 %). 
Залежно від повноти насаджень, у зимовий період, кількість зустрічей глуш-
ця була такою: у низькоповнотних (0,4-0,5) – 31 (14,6 %) зустріч, у середньо-
повнотних (0,6-0,7) – 156 (73,6 %) зустрічей, у високоповнотних (0,8-1,0) – 24 
(11,3 %) зустрічі. 

Висновки. Взимку птахи віддають перевагу стаціям, зручним для хар-
чування, які характеризуються наявністю дерев з розлогими кронами, ослаб-
лених дерев, розріджених ділянок з підростом сосни звичайної. Такі вимоги 
повною мірою чи частково забезпечують пристигаючі (27,8 % зустрічей), 
стиглі (19,3 % зустрічей), перестійні (9,4 % зустрічей) соснові насадження, 
що зростають в умовах А1-А2 (46,7 % зустрічей) та В2-В3 (33,0 % зустрічей), 
які зростають за IV-V (9,9 % зустрічей), частково – за ІІІ (24,1 % зустрічей) 
класами бонітетів, характеризуються зімкнутістю крон 0,3-0,5 (47,9 % зустрі-
чей), зустрічаються на узліссях та вздовж боліт (62,7 % зустрічей). За неспри-
ятливих умов птахи тяжіють до галявин (70,3 % зустрічей) та лінійних 
об'єктів (25,5 % зустрічей) у межах різних насаджень. 
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Кратюк А.Л. Лесоводственная характеристика зимних стаций пре-
бывания глухаря (Tetrao urogallus L.) в условиях Центрального Полесья 

Проведен детальный анализ зимних стаций пребывания глухаря в условиях 
Центрального Полесья. Проанализировано 212 встреч с птицами. Выяснено влияние 
лесоводственных факторов на размещение птиц. Глухари встречаются преимуще-
ственно в условиях А1-А2 (46,7 %) и В2-В3 (33,0 %). Насаждения представлены в ос-
новном древостоями в возрасте 40-80 лет (65 %). При неблагоприятных условиях 
птицы стремяться к полянам (70,3 %) и лесным дорогам (25,5 %) в пределах разных 
насаждений. 

Ключевые слова: глухарь, Tetrao urogallus, стация, зимнее распределение, ле-
соводственные факторы. 

Kratyuk O.L. Forestry characteristics of the winter placing of caperca-
illie (Tetrao urogallus L.) at the territory of the Central Polissya 

A detailed analysis of the winter placing of Capercaillie was made in Central Po-
lissya. It was analyzed 212 meetings with birds. Dependence between separate of forestry 
factors and winter placing was developed. Capercaillie are met mainly in conditions of А1-
А2 (46,7 %) and В2-В3 (33,0 %). Forests are present mainly tree stands of 40-80-years old 
(65 %). In the unfavorable conditions birds are tend to lawns (70,3 %) and forest roads 
(25,5 %) within the various plantations. 

Keywords: Capercaillie, Tetrao urogallus, biotop, winter placing, forestry factors. 
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