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Вступ 

Загально відомою особливістю вивірки звичайної (Sciurus vulgaris)  і ку-
ниці лісової (Martes martes) є те, що вони – дендрофіли. Відмінність між 
ними полягає в тому, що перший вид є консументом першого порядку 
(основу харчування складають рослини – насіння шишок шпилькових, 
горіхи бука, дуба, граба, а також ягоди, гриби, зелені бруньки, молоді па-
гони хвойних і листяних дерев); другий – консумент вищого рангу – хи-
жак, основною часткою кормів якого є дрібні ссавці, у т. ч. й вивірка. 
З літератури відомо, що чисельність популяції вивірки залежить від до-
ступності кормів, і роки неврожаю істотно впливають на чисельність цьо-
го виду.  Така закономірність спостерігається з періодом 4  і 5  років,  для 
шпилькових і листяних лісів – по-різному (Татаринов, 1956; Флинт та ін., 
1970; Кирис, 1973; Татаринов, 1973). У свою чергу, вивірка є кормовим 
об’єктом хижих. К. Татаринов (1956) при аналізі 73 шлунків куниці лісо-
вої визначив 6 екз. (8,2 % особин усіх жертв) вивірок. За даними В. Абе-
лєнцева (1968), у складі кормів лісових куниць (141 екз.) є 70% мишей і 
21,2% вивірок, решта – інші корми. Вивірки є поживним і важливим кор-
мом за недостатньої кількості мишей (Абелєнцев, 1968). У перерахунку 
на вагову частку значення вивірок є ще більшим. 
Якщо проаналізувати результати попередніх досліджень (Кирис, 1948; 
Татаринов, 1973; Турянин, 1975 та ін.), то стає помітною залежність між 
чисельністю популяцій куниці та вивірки. Види очевидно формують вза-
ємодіючу пару відповідно до моделі «хижак-жертва». 
Метою роботи став аналіз узгодженості двох базових популяційних пока-
зників цих видів – особливостей просторового розподілу й чисельності – 
в умовах заходу України. Це питання є актуальним також з огляду на оці-
нку ролі конкретних факторів впливу на популяції обох видів, зокрема 
наявності кормів у лісових екосистемах, мігративність, тощо. 
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Моделі 

Для дослідження обрали дві моделі: 
1) локальна – в Ужанському національному природному парку, де обидві 
популяції знаходяться у природних умовах. Дані взяті з наукових карток 
спостережень за 2006–2009 рр., зібрані працівниками Ужанського НПП 
та з Літопису природи цієї ж установи (Літопис природи…, 2007, 2008). 
Загалом за 2006–2009 рр. опрацьовано 34 знахідки вивірки звичайної, які 
містять дані про 43 особини цих тварин; 
2) загальна модель, створена на основі даних державної статистичної зві-
тності за формою «2 ТП Мисливство» – про чисельність видів по Україні. 
До уваги взято п’ять областей західних регіонів України: Закарпатську, 
Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Волинську. Залежність чисе-
льного розподілу вивірки і куниці проаналізовано за 2007 рік, розподіл 
чисельності вивірки — за 2004–2007 роки. 
 
Аналіз даних 

Модель 1. Аналіз зібраних даних, представлених графічно, показує два 
чіткі піки трапляння обох видів, межі яких охоплюють такі періоди: пер-
ший пік – січень і лютий – максимально різкий; другий пік – від серпня 
до жовтня – пологіший підйом кількості знахідок цих тварин. У травні та 
грудні за досліджені 4 роки спостерігали меншу кількість вивірок, відно-
сно інших місяців (Зізда, 2009). 
Розподіл знахідок вивірки і куниці за роками (рис. 1) показує одночасне 
збільшення їх чисельності у 2007 р., при чому в усі роки чисельність обох 
видів зберігалася у певній пропорції, в цілому у відповідності до моделі 
Лотки-Вольтери. Для порівняння, у м. Ужгород розподіл чисельності ви-
вірки як за місяцями,  так і за роками є більш врівноваженим,  що можна 
пояснити відсутністю хижаків, зокрема куниці. 
Картографічний аналіз реєстрацій вивірки й куниці показує, що місця 
щільної концентрації цих видів у різних виділах Парку здебільшого збі-
гаються (рис. 2). Коефіцієнт кореляції даних – 0,96. 
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Рис. 1. Розподіл кількості зна-
хідок вивірки звичайної і куни-
ці лісової за роками в НПП 
«Ужанський». 
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Рис. 2. Карта розподілу вивірки звичайної і куниці лісової в Ужанському НПП 
(дані за 2006–2009 роки). 
 

Загалом представленість знахідок вивірки й куниці на карті повторюють 
розподіли, представлені на вище згаданих рисунках. Частота трапляння 
вивірки й куниці та їх вирівняність в Ужанському НПП за площею є не-
однаковими, що пов’язано із різним кормовим багатством наявних тут 
угідь, і є підставою для організації поглиблених досліджень цього питан-
ня в майбутньому. 
Модель 2. Проаналізовані дані про реєстрації близько 20’000 куниць і 
28’000 вивірок у п’яти областях України. Розподіл знахідок вивірки зви-
чайної і куниці лісової за 2007 р. показує аналогічну до Ужанського НПП 
закономірність: рівні чисельності популяцій вивірки й куниці є узгодже-
ними у всіх областях (рис. 3). Коефіцієнт кореляції – 0,75. 
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Рис. 3. Розподіл числа зна-
хідок вивірки звичайної й 
куниці лісової за статисти-
чними даними з «2тп мис-
ливство» за 2007 р. 
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Обговорення 

Неоднаковий розподіл вивірки звичайної територією Ужанського НПП та 
в природних місцезнаходженнях західних регіонів України загалом, свід-
чать про різночасовість у межах цих територій піків плодоношення дере-
вних видів,  які формують її кормову базу,  а також можуть свідчити про 
міграцію частини природної популяції вивірки в міста й навпаки, залежно 
від урожайності дерев упродовж певного року. 
Наявність різких коливань кількості знахідок вивірки звичайної у приро-
дних біотопах, окрім відповідного стану кормової бази, можна пояснити 
постійною присутністю тут куниці лісової. Оскільки збільшення чисель-
ності популяції вивірки збігається зі збільшенням кількості куниці в одні 
й ті ж місяці та роки й навпаки, то можна говорити про залежність чисе-
льності популяцій куниці лісової від вивірки звичайної. 
 
Подяки 

Автор висловлює подяку Ігорю Загороднюку за ідею, планування та обго-
ворення цієї статті, а також цінні поради щодо представлення матеріалу; 
Павлу Хоєцькому за допомогу під час збирання даних щодо куниці; спів-
робітникам Ужанського НПП за допомогу при опрацюванні карток спо-
стережень; Олександру Кагало за редагування і правки тексту. 

____ 

Абелєнцев В. І. Фауна України.  Куницеві.  –  Київ:  Наукова думка,  1968.  –  Том 1  
(Ссавці), вип. 3. – 280 с. 

Зізда Ю. Е. Розподіл вивірки звичайної (Sciurus vulgaris L.) в Ужанському націо-
нальному природному парку // Роль гірських резерватів і національних пар-
ків у збереженні природної спадщини гірських територій: Мат-ли міжнар. 
наук.-практ. конф. – Ужгород: Ліра, 2009. – С. 97–99. 

Кирис И. Д. Белка и ее промысел в СССР /  Под.  ред.  Л.  Н.  Бородина.  – Москва:  
Гос. Изд-во техн. и эконом. лит. по вопр. загот., 1948. – С. 18. 

Кирис И. Д. Экология обыкновенной белки: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – 
Ленинград, 1973. – 46 с. 

Літопис природи Ужанського національного природного парку. – 2007. – Т. 6. – 
239 с.; – 2008. – Т. 7. – 298 с. 

Татаринов К. А. Звірі західних областей України. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. 
– 188 с. 

Татаринов К. А. Фауна хребетних заходу України. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 
1973. – 254 с. 

Турянин І. І. Хутрово-промислові звірі та мисливські птахи Карпат. – Ужгород: 
«Карпати», 1975. – 175 с. 

Флинт В. Е., Чугунов Ю. Д., Смирин В. М. Млекопитающие СССР. – Москва: 
Мысль, 1970. – 437 с. – (Серия: Справочники-определители географа и пу-
тешественника). 


	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012
	Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2012







	РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
	Актуальні проблеми вивчення та збереження біорізноманіття
	Динаміка біорізноманіття як концепт (до 20-річчя Конвенції про біорізноманіття)
	Витоки
	Динаміка БР як його іманентна властивість
	Причини сучасної динаміки БР
	Конвенція про біологічне різноманіття (КБР)
	Розвиток ідей в Україні
	Проблема документації змін БР

	Слово до дослідників біорізноманіття про його динаміку, моніторинг і охорону
	Природоохранный потенциал хозяйственно-освоенных территорий
	Введение
	Военные полигоны
	Зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
	Оценка природоохранного потенциала хозяйственно-освоенных территорий

	Національний природний парк «Подільські Товтри» – скарбниця біорізноманіття Поділля
	Раритетна флора Парку
	Раритетна фауна Парку
	Фактори підтримання біорізноманіття

	Біотичне різноманіття архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика)
	Біорізноманіття, біотехнія та созологія
	Моніторинг біорізноманіття пелетковим методом
	Ротація біорізноманіття крізь призму змін знань, фаун і парадигм
	Вступ
	Тлумачення базових понять
	Таксономія в історичній ретроспекції
	Динаміка і ротація фауни як парадигма

	Мониторинг зооантропонозов и популяций мелких млекопитающих подразделениями СЭС
	Мониторинг зооантропонозов (на примере туляремии)
	Мониторинг носителей (на примере грызунов)

	Модель просторової динаміки популяцій сліпака упродовж року
	Вступ
	Матеріал та методика
	Результати дослідження
	Висновки

	Перспективы и направления исследований беспозвоночных юго-востока Украины
	Результати тестування методики інвентаризації лісів
	Роль залежей в сохранении раритетного фиторазнообразия
	Выводы

	Использование ГИС MapInfo в мониторинге флоры Стрельцовской степи
	Динаміка населення кажанів НПП «Подільські Товтри»
	Гнездящиеся хищные птицы заповедника Стрельцовская степьи прилегающих территорий
	Введение
	Материал
	Общая характеристика фауны
	Характеристика видов
	Обсуждение

	Ophioglossum vulgatum L. в долині Дніпра у Києві
	Опис місцезростань
	Висновки

	Стан і перспективи існування лопатинської субпопуляції біловезьких зубрів в угіддях ДП «МГ Стир»
	Вікові та репродуктивні особливості популяції Allium savranicum Besser заповідника «Трьохізбенський степ»
	Современное состояние популяций некоторых редких видов природной флоры Донецкого Приазовья и рекомендации для их сохранения
	Описание популяций
	Рекомендации по охране

	Особо охраняемые виды насекомых Луганской области
	Экология поликсены (Zerynthia polyxena) и перспективы сохранения вида в РЛП Краматорский
	Введение
	Результаты

	Чужорідні види тварин у синантропних місцезнаходженнях Луганщини
	Вступ
	Появи чужорідних видів безхребетних після 1990
	Появи чужорідних видів хребетних після 1990
	Очікувані інвазії, експансії та інтродукції
	Випадкові завози, неоднозначні дані
	Статус раритетності та темпи змін фауни
	Висновки

	Динаміка популяцій рудого і звичайного соснових пильщиків (Neodiprion sertifer Geoffr. et Diprion pini L.) у Луганській області
	Розповсюдження гупі (Poecilia reticulata Peters, 1859) в каналі Бортницької станції аерації м. Києва
	Інвазійний вид Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. на території сходу України
	Об экспансии инвазивного вида божьей коровки Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) в Украине
	Особенности биологии Phloeosinus aubei (Perris, 1855), нового инвазивного вида короедов на юго-востоке Украины
	Багаторічна сезонна динаміка чисельності капустяних блішок в умовах Харківського району
	Видовий склад комплексу хрестоцвітих клопів в умовах Харківського району
	Інвазія та особливості популяцій багатоніжки Scutigera cоleoptratа на сході України
	Материалы к фауне клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Луганского природного заповедника

	Сезонная динамика полихет северо-западной части Чёрного моря
	Зональні та едафотопічні особливості підліску широколистяних лісів
	Сучасний стан популяцій мікромамалій Стрільцівського степу
	Чисельність
	Статево-вікова структура популяцій
	Висновки

	Материалы к фауне жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) заповедника «Хомутовская степь»
	Введение
	Общие сведения о заповеднике
	Материал и методы
	Результаты и обсуждение

	Динаміка чисельності популяцій вивірки звичайної і куниці лісової в умовах західних регіонів України
	Вступ
	Моделі
	Аналіз даних
	Обговорення
	Подяки

	Жуки Dasytidae і Malachiidae (Coleoptera) Українського степового та Луганського природних заповідників
	Многолетняя динамика популяционных показателей амфипод Придунайского района Черного моря
	Видовой состав
	Показатели обилия
	Особенности распределения видов

	Дрібні ссавці степових ділянок заповідника «Михайлівська цілина» і вплив на них різних режимів заповідності
	Матеріал та методика обліку
	Загальний огляд видів мікромамалій
	Обліки на АЗС
	Обліки на некошених ділянках ПКС
	Вилови на викошених ділянках ПВС
	Зміни фауни в умовах режиму заповідання
	Висновки

	Сезонна динаміка чисельності Coleoptera лісової підстилки дубових лісів Ужгородського району
	Вступ
	Природні умови району досліджень
	Матеріал та методика дослідження
	Результати та обговорення
	Висновки

	Динамика численности микротериофауны НПП «Святые Горы»
	Выводы

	Таксономічне багатство мишовидих гризунів НПП «Сколівські Бескиди»
	Вступ
	Результати та їх обговорення
	Висновки

	Опыт использования ловчих канавок для мониторинга наземных позвоночных в степных заповедниках
	Введение
	Опыт использования ловчих канавок
	Пример анализа (учеты микромаммалий в Провальской степи)

	Статистическая структура численности населения мелких млекопитающих Крыма
	Результаты

	Структура мезофауни поверхні ґрунту ландшафтного заказника «Мис Айя» (Крим)
	Методика
	Результати
	Висновки

	Сезонна динаміка і біоценотична роль птахів родини Corvidae у місті Луганськ
	Характеристика угруповання
	Особливості динаміки популяції грака
	Висновки

	Орнітофауна квазіприродних ландшафтів міста Луганськ
	Вступ
	Матеріали та методика
	Результати та їх обговорення
	Висновки

	Жуки-стафілініди (Coleoptera, Staphylinidae)штучних лісових насаджень м. Луганська
	Результати
	Обговорення

	Місцезростання рідкісних видів рослин у межах міста Луганськ
	Використання кажанами сховищ антропогенного походження (на прикладі Луганської області)
	Біорізноманіття декоративних рослин в озелененні скверів міста Луганськ
	Вступ
	Огляд найголовніших видів
	Фактори збільшенні і зменшення біорізноманіття

	Урболандшафти як екокоридори проникнення інвазійних видів у склад регіональної біоти
	Вступ
	Матеріали, місце та методи дослідження
	Інвазійні види птахів у місті Ужгороді: видовий склад, щільність, характер перебування, поширення
	Висновки

	Жуки-стафілініди (Coleoptera, Staphylinidae) яружно-балочних екосистем м. Дніпропетровська
	Обговорення

	Дослідження динаміки ґрунтової мезофаунив умовах заповідної території міста
	Багаторічні зміни фауни дрібних ссавців під впливом антропогенного чинника
	Вступ
	Місце та методика дослідження
	Результати та їх обговорення
	Висновки

	Дослідження первинної сукцесії на перелозі в околицях м. Макіївка
	Вступ
	Матеріали та методика
	Результати досліджень
	Оцінки видового різноманіття
	Висновки
	Подяка

	Можжевельник казацкий как объект широкой интродукции в городах: особенности развития
	Результаты
	Выводы

	Продуктивність гідромакрофітів за дії іонів плюмбуму
	Вступ
	Об’єкти та методи досліджень
	Результати роботи
	Висновки

	Динаміка показників різноманіття мікроартропод в умовах поширення електромагнітного поля ЛЕП високої напруги
	Причини зміни різноманіття птахів Станично-Луганського рибгоспу (IBA)
	Вступ
	Видове різноманіття птахів і фактори його підтримання
	Негативні фактори
	Висновки

	Насіннєва продуктивність деяких видів рослин культурценозів у Луганській області
	Вступ
	Матеріал
	Результати

	Біорізноманіття ґрунтових мікроорганізмів трансформованих біогеоценозів
	Насіннєва продуктивність рослин у природних та антропогенно-порушених фітоценозах
	Особливості динаміки населення мишоподібних гризунів в умовах пірогенного ряду соснових лісів
	Результати

	К фауне Lasiocampoidea и Bombycoidea (Insecta, Lepidoptera) Луганской области
	Материал, территория исследований
	Таксономический список чешуекрылых
	Выводы
	Благодарности

	Современное состояние герпетофауны Луганской области
	Факторы угроз

	До фауни жалких перетинчастокрилих (Hymenoptera) Луганської області
	Вступ
	Місця, матеріал і методи дослідження
	Результати дослідження та їх обговорення
	Висновки

	Аналіз біорізноманіття гусеподібних(Anseriformes) Луганської області
	Вступ
	Результати досліджень
	Висновки

	Сучасний стан прибережно-водної та водної флори Луганської області
	Вступ
	Результати
	Оцінки і зміни біорізноманіття

	Обзор таксономии рыб, обитающих в бассейне реки Северский Донец
	Виды рыб Донца со стабильной таксономией
	Изменения в таксономии рыб Донца

	Екологія та іхтіофауна річки Айдар
	Вступ
	Річки Луганщини і характеристика р. Айдар
	Методика дослідження
	Результати дослідження
	Висновки

	Аналіз іхтіофауни Луганщини
	Экологическая сеть Луганской области и сохранение биоразнообразия
	Етнокультурні та соціальні аспекти мисливства
	Рациональное природопользование в условиях рыночных отношений
	Лабораторія «Корсак»: підсумки п’яти років діяльності
	Загальна інформація
	Передісторія: екоклуб «Корсак»
	Науково-дослідні і освітні проекти Лабораторії
	Поточні проекти

	Авторський покажчик
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	Резюме. Summary
	ДИНАМІКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ 2012
	Збірник наукових праць











