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МОЗАЇЧНІСТЬ УГІДЬ ГЛУШЦЯ (TETRAO UROGALLUS L.) В УМОВАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Проведено порівняльний аналіз мозаїчності стацій перебування глушця в умовах 
Центрального Полісся України за сезонами. Птахи упродовж року уникають ділянок із 
дуже високим ступенем мозаїчності (1,3-6,1 % зустрічей). Найчастіше глушців зустрі-
чали у біотопах із середнім ступенем мозаїчності (42,1-47,6 %). Середня мозаїчність 
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стацій глушця є стабільною (І = 10(25)), а самі біотопи за показником мозаїчності ста-
тистично не відрізняються. 

Ключові слова: глушець, Tetrao urogallus, стація, мозаїчність угідь, Центральне 
Полісся. 

Постановка проблеми. Глушець (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) є не-
від'ємним елементом лісових екосистем Полісся. Його можна розглядати як ін-
дикатор загального антропогенного навантаження на лісові біогеоценози. Зараз 
цей мисливський птах на території України малочисельний. Його занесено до 
Червоної книги України (2009) [4] та взято під охорону "Конвенцією про охоро-
ну дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі" (Берн, 
1979). Зменшення чисельності, і, як наслідок, скорочення ареалу глушця у 
Європі, спричинене головним чином зменшенням площ болотних масивів і 
стиглих деревостанів і дисбалансом їх поєднання. Зазначені чинники ведуть до 
формування ізольованих популяцій, яким, порівняно із населенням птахів при 
суцільному ареалі, загрожує поступове вимирання. 

З'ясування питання стаціальної вибірковості птахів і, зокрема глушця – 
одна з фундаментальних вимог для їх охорони та збереження [1], що, на погляд 
В.Є. Флінта, є одним з ключових моментів вивчення рідкісних і малочисельних 
видів [12]. Запорукою ж пізнання закономірностей біотопічного розподілу пта-
хів є встановлення ступеня мозаїчності їх угідь. 

Огляд літератури. Глушець, як відомо, осілий птах, який протягом року 
тримається у межах порівняно невеликої території радіусом 2-3 км навколо то-
ковища. Територія проживання виводків обмежується площею 6-8 км2, а взимку 
птахи тримаються на ще менших ділянках площею 0,2-50,0 га [6-9]. При цьому 
біотопічний розподіл птахів змінюється за сезонами та у межах ареалу. Це під-
тверджують роботи П.Б. Юргенсона [13], В.П. Теплова [11], В.Г. Борщевського 
[2, 3]. Зокрема, білоруські вчені [10], з метою виявлення впливу чинників сере-
довища на чисельність мікропопуляцій глушців, що формуються навколо токо-
вищ, здійснили кореляційний аналіз між чисельністю токуючих самців та пло-
щею основних біотопів у радіусі 1 км від центра токовища. Аналіз проводили 
на основі опису 23 токовищ за 30 параметрами. Отримані результати засвідчи-
ли, що на території Бєловезької пущі достовірний середній позитивний кореля-
ційний зв'язок існує лише між кількістю активно токуючих самців та площею 
болотних сосняків, віком більше 50 років (r = 0,52), а достовірний середній 
від'ємний – між кількістю активно токуючих самців та площею суходільних 
сосняків, також віком понад 50 років (r = -0,58). 

Автори під час вивчення зосередилися на наявності чи відсутності окре-
мих біотопів у межах поширення виду, проте мозаїчності стацій не приділяли 
достатньої уваги. Проте цей чинник, на нашу думку, може істотно впливати на 
поширення виду і, особливо, в обмеженому просторі на південній межі ареалу. 

Матеріал та методика досліджень. Матеріал збирали в умовах Цен-
трального Полісся. Дослідження проводили на території Поліського ПЗ, ДП 
"Словечанське ЛГ", ДП "Лугинське ЛГ", ДП "Словечанське ЛГ АПК", ДП "Лу-
гинське ЛГ АПК" впродовж усіх сезонів. Поряд зі збором матеріалу у цих гос-
подарствах, експедиційними маршрутами у різні пори року обстежені й інші 
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райони регіону, зокрема угіддя ДП "Олевське ЛГ", ДП "Ємільчинське ЛГ", ДП 
"Білокоровицьке ЛГ", ДП "Овруцьке ЛГ", ДП "Радомишльське ЛМГ". Ми опи-
сали 672 тимчасові пробні площі (ТПП) у різних стаціях глушця (82 токовища, 
195 – у літній період, 183 – в осінній, 212 – у зимовий). 

Індекс мозаїчності І угідь визначали за Baxter and Wolfe [14]. Для цього 
використовували палетку розміром 2×2 см з проведеними діагоналями, що на 
місцевості відповідає площі 25 га. Індексом мозаїчності І вважали кількість 
змін типів рослинності уздовж обох діагоналей на визначеній ділянці. Запис 
має такий вигляд – І = 8(25), де: 8 – величина індекса мозаїчності, 25 – площа 
досліджуваної ділянки в гектарах. Мінімальне значення індекса становить І = 
0 і відповідає ділянкам з однорідним типом рослинності. Мозаїчність угідь 
приймали низькою при – І = 0-5; середньою при – І = 6-10; високою при – І = 
11-15; дуже високою при – І > 15. 

Результати досліджень. Птахи протягом року по-різному використову-
ють угіддя з різним ступенем мозаїчності (табл.). Загальне співвідношення зус-
трічей за порами року загалом подібне. Особливо близькі показники, що і не 
дивно, влітку та восени. Більш-менш відрізняється розподіл зустрічей взимку, 
насамперед за рахунок відносно великої частки зустрічей (26,1 %) в угіддях з 
низьким ступенем мозаїчності. 

Табл. Зустрічі глушців (у %) в угіддях з різним ступенем мозаїчності (І) 
за порами року на території Центрального Полісся України

Мозаїчність угідь Пора року 
Низька (0-5) Середня (6-10) Висока (11-15) Дуже висока (> 15) 

Зима 26,1 43,8 28,8 1,3 
Весна (токовища) 11,0 47,6 35,4 6,1 

Літо 9,2 43,1 43,1 4,6 
Осінь 8,7 42,1 45,4 3,8 

Глушці влаштовують токовища в умовах вираженої лінійної розмежова-
ності території, що обумовлює їх мозаїчність. Остання підвищується й за раху-
нок роздрібленості території на лісогосподарські виділи. Середнє значення ін-
декса мозаїчності I для територій, на яких знаходиться токовища, становить 
10(25). Цей показник змінюється від 2(25) до 17(25). Птахи уникають ділянок з 
низьким та дуже високим ступенем мозаїчності (y = -16,463x2 + 79,634 x – 
50,61; R2 = 0,95). Переважають ТПП з індексами І = 6-10(25) та 11-15(25), відпо-
відно 39 (47,6 %) ТПП та 29 (35,4 %) ТПП. 

Середнє значення індекса мозаїчності I у межах ТПП для літніх стацій 
птаха становить 10(25). Цей показник змінюється від 1(25) до 19(25). Переважа-
ють території з індексом І = 6-10(25) та 11-15(25) по 84 (43,1 %) випадки, інши-
ми словами птахи уникають стацій як з низьким, так і з дуже високим ступенем 
мозаїчністі. Середнє значення індекса мозаїчності I для осінніх стацій птаха 
становить 10(25). Цей показник змінюється від 1(25) до 19(25). Переважають 
території з індексом І = 6-10(25) та 11-15(25), відповідно 77 (42,1 %) ТПП та 83 
(45,4 %) ТПП. Знову ж, як і влітку, птахи віддають перевагу ділянкам із серед-
нім та високим ступенями мозаїчності. 
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Середнє значення індекса мозаїчності I для зимових стацій птаха дорів-
нює 10(25). Цей показник змінюється від 1(25) до 19(25). Переважають терито-
рії з індексом І = 6-10(25) та 11-15(25), відповідно 97 (45,8 %) і 79 (37,3 %) ТПП 
(рис.). Птахи зазвичай тримаються стацій із середнім ступенем мозаїчності 
угідь. Необхідно відзначити, що саме у зимовий період частка зустрічей птахів 
в угіддях з низьким ступенем мозаїчності найбільший протягом року (26,1 %), а 
з дуже високим ступенем – найменший (1,3 %). 

Рис. Залежність між мозаїчністю угідь та кількістю зустрічей з птахами 
у зимовий період

Для оцінювання достовірності різниці мозаїчності угідь глушця упро-
довж року ми отримали шість пар статистично опрацьованих на основі одно-
факторного дисперсійного аналізу зв'язків: токовище-зима, токовище-літо, то-
ковище-осінь, осінь-зима, літо-зима, літо-осінь. Результати такого аналізу пока-
зали, що у всіх парах не існує достовірної різниці. 

Висновок. Птахи упродовж року уникають ділянок з дуже високим сту-
пенем мозаїчності (у період токування – 6,1 % зустрічей, у літній період – 
4,6 %, в осінній – 3,8 %, у зимовий – 1,3 % зустрічей). Найчастіше птахів протя-
гом року зустрічали на ділянках із середнім ступенем мозаїчності (42,1-47,6 %). 
Протягом року середня мозаїчність стацій глушця є стабільною (І = 10(25)), а 
самі біотопи за показником мозаїчності статистично не відрізняються. 
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Кратюк О.Л., Шевченко С.М., Яненко В.О. Мозаичность угодий глу-
харя (Tetrao urogallus L.) в условиях Центрального Полесья Украины 

Проведен сравнительный анализ мозаичности стаций пребывания глухаря в усло-
виях Центрального Полесья Украины по сезонам. Птицы на протяжении года избегают 
участков с очень высокой степенью мозаичности (1,3-6,1 % встреч). Чаще всего глуха-
рей встречали в биотопах со средней степенью мозаичности (42,1-47,6 %). Средняя мо-
заичность стаций глухаря есть стабильной (І = 10(25)), а сами биотопы за показателем 
мозаичности статистически не отличаются. 

Ключевые слова: глухарь, Tetrao urogallus, стация, мозаичность угодий, Цен-
тральное Полесье. 

Kratyuk O.L., Shevchenko S.M., Yanenko V.O. Тessellated nature of fo-
rests of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) under conditions of Ukraine's Central 
Polissya 

A comparative analysis of patchiness of habitats of the capercailye in the Central Wood-
lands of Ukraine in each season was conducted. During an year the birds avoid areas with a 
high level of patchiness (1,3-6, 1 % of meetings). Mostly the capercailyes were met in biotopes 
with an average level of patchiness (42.1-47.6 %). Average patchiness of habitats of the caper-
cailye is stable (I = 10 (25)), and the biotopes are not statistically different in characteristics. A 
comparative analysis of patchiness of habitats of the capercailye in the Central Woodlands of 
Ukraine in each season was conducted. During an year the birds avoid areas with a high level 
of patchiness (1,3-6, 1 % of meetings). Mostly the capercailyes were met in biotopes with an 
average level of patchiness (42.1-47.6 %). Average patchiness of habitats of the capercailye is 
stable (I = 10 (25)), and the biotopes are not statistically different in characteristics. 

Keywords: Capercaillie, Tetrao urogallus, habitat, tessellated nature of forests, Central 
Polissya. 
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