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ВПЛИВ УЗЛІССЯ НА БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕТЕРУКА 
(LURURUS TETRIX L.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 

Проведено аналіз впливу узлісся на біотопічний розподіл тетерука в умовах 
Центрального Полісся. Встановлено залежність між довжиною узлісь та частотою 
зустрічі з птахами у зимовий період (r = 0,94). Обраховано індекс різноманіття (у 
літньо-осінній період 1,61(25); у зимовий – 1,86(25)). 
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The influence of edge on the biotop placing of Black Grouse 

(Lururus tetrix L.) at the territory of the Central Polissya 
The analysis of the influence of the biotops placing of Black Grouse was made in 

Central Polissya. Dependence between light of edge and frequency of meeting of birds was 
made in winter period (r = 0, 94). The edge index was calculated there (in summer-autumn 
period 1,61(25); in winter period – 1,86(25)). 
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Вступ 
Про фауністичний ефект узлісся відомо давно. Ще у 1933 р. амери-

канський натураліст-мисливствознавець A. Leopold, звернув увагу на те, що 
чим різноманітніший склад угідь у межах даної ділянки, тим більша її міс-
ткість для мисливських тварин та щільність населення виду на одиницю пло-
щі. Ефект узлісся спрацьовує за умови, коли радіус активності виду відносно 
невеликий, а для його існування необхідна наявність двох і більше типів 
угідь. Це явище отримало назву закону інтерсперсії [1, 7, 11]. Для порівняння 
відношення протяжності границь до площі розроблено три варіанти визна-
чення так званого індекса різноманіття, або крайового індекса [7, 12, 13]. Уз-
лісся найчастіше розглядають як контактну зону лісової екосистеми [2, 3]. 

Вплив узлісь на видовий склад, щільність, характер просторово-часо-
вого розподілу птахів вивчали В.А. Дацкевич, В.М. Попенко [4], А.І. Гузій 
[3] та ін. Зокрема, А.І. Гузієм встановлені відмінності у структурі населення 
птахів між суцільними лісовими масивами та їх узліссями у горах (Українські 
Карпати) і на рівнині (лісостепова зона і Полісся). Проте, вивченню впливу 
довжини узлісь на територіальний розподіл і чисельність тварин достатньої 
уваги не приділяли. 

Зважаючи, що оптимальними умовами для існування тетеруків є ді-
лянки, на яких поєднуються відкриті простори з лісовими масивами [8, 9], 
метою нашої роботи є виявлення впливу узлісся на просторово-типологічну 
організацію птахів в умовах Центрального Полісся. 

Матеріал та методика 
Дослідження проводили у 2003-05 рр. на території Поліського природ-

ного заповідника; державних підприємств "Словечанське лісове господарство", 
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"Лугинське лісове господарство", "Словечанське лісове господарство АПК", 
"Лугинське лісове господарство АПК". 

Для з'ясування такого питання у місцях зустрічей з тетеруком нами 
було закладено 273 тимчасових пробних площі (ТПП) у літньо-осінній період 
та 156 ТПП – у зимовий площею 25 га кожна (500×500 м). Опис проводили 
згідно з методикою [5], з використанням таксаційних матеріалів. Для порів-
няння впливу співвідношення протяжності узлісь до площі на розподіл пта-
хів, обраховували індекс різноманіття або крайовий індекс DI [12]. 

Статистичну обробку результатів проводили за загальноприйнятими 
методиками [6, 10] з використанням пакетів прикладних комп'ютерних прог-
рам Microsoft EXCEL. 

Результати та обговорення 
Середня довжина узлісь у зимових стаціях тетерука становить 1290 м/25 га. 

Максимальна їх довжина зареєстрована нами становить 4650 м/25 га. Показ-
ник DI дорівнює 1,86(25) (lim 1,13-3,75). З рис. 1 видно, що птахи віддають 
перевагу тим стаціям, в яких довжина узлісь перевищує 500 м/25 га. Коефі-
цієнт кореляції становить r = 0,94 (y = 7,3077x – 1,9231). У таких умовах трап-
ляється 85,9 % птахів у зимовий період. 
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Рис. 1. Залежність зустрічей тетерука від довжини узлісь у зимовий період 

Тяжіння птахів до узлісь спостерігається на фоні значних площ від-
критих ділянок. Їх середня площа (незімкнені лісові культури, рідколісся, по-
ля, луки, сільськогосподарські угіддя, відкриті болота) у зимових стаціях ста-
новить 12 га/25 га. При цьому, до складу таких угідь відносяться незначні за 
площею ділянки відкритих біотопів. Так, середня площа рідколісь дорівнює 
0,2 га/25 га, зрубів та незімкнених лісових культур – 0,4 га/25 га, сільськогос-
подарських угідь – 0,7 га/25 га. Дещо більші площі займають поля та луки 
(5,8 га/25 га) і відкритих боліт (4,9 га/25 га). Довжина узлісь у літньо-осінніх 
стаціях на трапляння тетерука впливає помітно менше, ніж у зимовий період. 
Якщо у зимовий період тільки 2,6 % зустрічей припадало на стації без узлісь 
(відкриті біотопи), то у літньо-осінній період цей показник зростає до 18,7 % 
(рис. 2). Здебільшого у цей період року птахів зустрічали у лісових насаджен-
нях. Якщо у зимовий період частка зустрічей з птахами у стаціях з довжиною 
узлісь до 500 м/25 га становить 11,5 %, то в літньо-осінній – 19,4 %. Нато-
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мість зменшується частка зустрічей у насадженнях з високою довжиною уз-
лісь. Так, у зимовий період, у стаціях з довжиною узлісь 501-1000 м/25 га, на-
ми зареєстровано 26,3 % зустрічей з тетеруками, у літньо-осінній – 23,8 %, з 
довжиною узлісь 1001-1500 м/25 га – 29,5 %, >1500 м/25 га – 30,1 %. У літ-
ньо-осінній період цей показник становить 22,3 % та 15,8 % відповідно. Дов-
жина узлісь змінюється від 0 до 3375 м/25 га. Їх середня довжина становить 
852 м/25 га. 

 
Рис. 2. Залежність зустрічей тетерука від довжини узлісь у літньо-осінній період 

Показник DI у літньо-осінній період менший і дорівнює 1,61(25) (lim 
1,13-3,03). 

 
Рис. 3. Залежність зустрічей тетерука від віддалі до узлісся у літньо-осінній період 

Здебільшого, у літньо-осінній період, птахів зустрічали безпосередньо 
на узліссях (32,2 %) та на віддалі до 100 м по обидва боки від нього, відповід-
но 18,3 % зустрічей птахів з боку лісу та 8,8 % з боку відкритого біотопу 
(рис. 3). На віддалі більше 100 м на відкритих ділянках птахів реєстрували у 
3,7 % випадках. Хоча більшість птахів і намагається триматися поблизу уз-
лісь, значна їх частина тримається у глибині лісових насаджень, де віддалі до 
узлісся становлять більше 100 м (36,3 %). У глибині лісу птахи найчастіше 
трапляються на віддалі 101-250 м від узлісся (20,9 %). Середня віддаль до уз-
лісся становить 152 м при максимальній – близько 1100 м. 

Висновки 
У зимовий період для тетеруків одним з визначальних чинників їх біо-

топічного розподілу є довжина узлісь (r = 0,94) на фоні значних площ відкри-
тих біотопів (12 га/25 га). Суцільних лісових масивів птахи уникають, відда-
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ючи перевагу ділянкам, де чергуються закриті та відкриті ландшафти. У літ-
ньо-осінній період впливу довжини узлісь на розподіл птахів не виявлено (r = 
= –0,15), хоча тетеруки і намагаються триматися неподалік їх (80,2 %). Індекс 
різноманіття DI у зимовий період становить 1,86(25) (lim 1,13-3,75). У літньо-
осінній період він менший і дорівнює 1,61(25) (lim 1,13-3,03). 
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