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ВступВступ
МоваМова підепіде пропро вивченнявивчення кольоровоїкольорової мінливостімінливості
вивіркививірки звичайноїзвичайної ((SciurusSciurus vulgarisvulgaris)) вв УкраїнськихУкраїнських
КарпатахКарпатах..

УУ цьомуцьому регіонірегіоні уу одниходних іі тихтих самихсамих біотопахбіотопах можнаможна
зустрітизустріти кількакілька кольоровихкольорових формформ вивіроквивірок одночасноодночасно
((чорнічорні, , темнітемні іі рудіруді вивіркививірки), ), разомразом зз цимцим
найчастішенайчастіше разомразом вонивони зустрічаютьсязустрічаються уу містахмістах, , аа нене
уу природіприроді..

НаНа сьогоднісьогодні середсеред дослідниківдослідників вивіроквивірок звичайнихзвичайних вв
умовахумовах карпатськогокарпатського регіонурегіону присутніприсутні суперечливісуперечливі
переконанняпереконання стосовностосовно природиприроди темноготемного кольорукольору
вивіроквивірок належністьналежність такихтаких формформ додо окремогоокремого
підвидупідвиду..



МетаМета доповідідоповіді::

ПоказатиПоказати існуючуіснуючу проблемупроблему вивіркививірки звичайноїзвичайної вв
УкраїнськихУкраїнських КарпатахКарпатах

НаголоситиНаголосити нана важливостіважливості вивченннявивченння видувиду самесаме
прижитєвимиприжитєвими методамиметодами



КольоровіКольорові формиформи
вивіроквивірок вв УкраїнськихУкраїнських

КарпатахКарпатах



ВивіркаВивірка звичайназвичайна вв УкраїнськихУкраїнських КарпатахКарпатах

ВивіркаВивірка звичайназвичайна ((SciurusSciurus vuvullgarisgaris) ) —— єдинийєдиний видвид
родиниродини вивірковихвивіркових вв УкраїніУкраїні, , якийякий єє облігатнимоблігатним
дендрофіломдендрофілом іі вв межахмежах свогосвого ареалуареалу дужедуже
мінливиймінливий заза забарвленнямзабарвленням хутрахутра. . 

ПідвидиПідвиди вивіркививірки звичайноїзвичайної зз літературилітератури

ЗагаломЗагалом уу межахмежах ареалуареалу видувиду заза різнимирізними науковиминауковими
джереламиджерелами відомовідомо відвід 16 16 додо 40 40 підвидівпідвидів, , припри чомучому
різнірізні авториавтори вказуютьвказують неоднаковунеоднакову їхїх кількістькількість іі
спискисписки підвидівпідвидів майжемайже завждизавжди нене збігаютьсязбігаються. . 



1) 1) ОО. . МигулінМигулін, 1928;, 1928;
2) 2) СС. . ОгньовОгньов, 1940;, 1940;
3) 3) КК. . ТатариновТатаринов (1954), (1954), ІІ. . 
ШнаревичШнаревич, 1950, 1950



СтосовноСтосовно підвидівпідвидів вивіркививірки......

ПідвидиПідвиди вивіркививірки, , різнірізні думкидумки вв літературілітературі
ДумкаДумка ЄЄ. . ЗавідськоїЗавідської поприпопри думкудумку ІІ. . ШнаревичаШнаревича тата
ММ. . ОнуфреніОнуфрені........
КольоровіКольорові формиформи, , аа нене підвидипідвиди... ... 



ПриродаПрирода кольорукольору вивіркививірки іі існуючііснуючі гіпотезигіпотези.... .... 

Виїдання світлих вивірок хижаками (куниця, 
хижі птахи)

Мигулін, 1928

Вплив типу лісу: хвойні (темна), листяні (світла
форма)

Шнаревич, 1950

Діють принаймні кілька факторів одночасно
(вологість повітря, висота над рівнем моря)

Zawidzka, 1957

Міграція з північно-східного кордону Польщі у
нарямку заходу і північного заходу.

Udziela, 1924

Меланізм як рецесивна ознака. Передається
спадково.

Shorten-Vizoso, 1945

Різний характер забарвлення хутра відбувається
внаслідок різного складу їжі підвидів

Spärck, 1936

Поява меланістичної форми через уплив висоти
над рівнем моря, температури навколишнього
середовища

Lührig, 1928
Ключовий факторАвтор, рік



НегативніНегативні моментимоменти гіпотезгіпотез......
ЩодоЩодо гіпотезигіпотези РР. . ЛюгрігаЛюгріга єє кількакілька негативнихнегативних моментівмоментів, , якяк іі додо
твердженнятвердження ІІ. . ШнаревичаШнаревича: : нана територіїтериторії УкраїнськихУкраїнських КарпатКарпат
відомовідомо багатобагато знахідокзнахідок чорнихчорних вивіроквивірок ізіз листянихлистяних іі
шпильковихшпилькових лісівлісів одночасноодночасно, , зокремазокрема поблизупоблизу населенихнаселених
пунктівпунктів, , іі наявністьнаявність різнихрізних кольоровихкольорових формформ уу містахмістах. . 

НеНе виключеновиключено, , щощо самесаме черезчерез нестачунестачу необхідногонеобхідного різнорідногорізнорідного
кормукорму вв природнихприродних біотопахбіотопах, , різнірізні кольоровікольорові морфиморфи нана
початкупочатку ХХХХ стст. . почалипочали заселятизаселяти антропогеннеантропогенне середовищесередовище, , 
зокремазокрема населенінаселені пунктипункти тата їхніїхні паркипарки. . 

ПрисутністьПрисутність різнихрізних кольоровихкольорових формформ уу населенихнаселених пунктахпунктах
заперечуєзаперечує майжемайже всівсі наведенінаведені вв літературілітературі гіпотезигіпотези: : 
очевидноюочевидною єє зміненазмінена туттут харчовахарчова базабаза, , відсутністьвідсутність ворогівворогів, , 
протепроте ніякихніяких закономірностейзакономірностей просторовогопросторового відокремленнявідокремлення
вивіроквивірок нене спостерігаєтьсяспостерігається. . 

ОчевидноОчевидно, , туттут вартоварто говоритиговорити пропро синантропізаціюсинантропізацію видувиду. . 



ОхороннийОхоронний статусстатус видувиду іі прижиттєвіприжиттєві методиметоди
ВивіркаВивірка звичайназвичайна уу певнійпевній частинічастині ЄвропиЄвропи знаходитьсязнаходиться підпід
охороноюохороною, , аа длядля УкраїниУкраїни зазначеназазначена уу ДодаткуДодатку ІІІІІІ БернськоїБернської
конвенціїконвенції. . 

ДляДля дослідженнядослідження уу природіприроді цьогоцього видувиду слідслід застосовуватизастосовувати
прижиттєвіприжиттєві методиметоди. . 

ДаніДані, , отриманіотримані такимтаким шляхомшляхом, , можутьможуть істотноістотно сприятисприяти
вирішеннювирішенню проблемипроблеми поширенняпоширення, , виникненнявиникнення іі взаємодіївзаємодії
кольоровихкольорових формформ цьогоцього видувиду. . 

ПричомуПричому значеннязначення маютьмають нене лишелише данідані щодощодо безпосередньобезпосередньо
вивіркививірки, , алеале йй додатковадодаткова інформаціяінформація пропро станстан середовищасередовища, , 
наприкладнаприклад, , данідані щодощодо змінизміни вологостівологості повітряповітря заза сезонамисезонами вв
регіонахрегіонах, , щощо знаходятьсязнаходяться нана різнихрізних висотахвисотах. . 

РазомРазом ізіз данимиданими пропро розподілрозподіл уу цихцих регіонахрегіонах кольоровихкольорових формформ цяця
інформаціяінформація єє важливоюважливою длядля обґрунтуванняобґрунтування однієїоднієї зз гіпотезгіпотез
потемнінняпотемніння вивіркививірки, , висвітленихвисвітлених уу літературілітературі. . 

ТакТак самосамо іі щодощодо харчовоїхарчової базибази видувиду, , руховоїрухової активностіактивності тощотощо. . 



ПоширенняПоширення -- анкетніанкетні данідані
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ХарчоваХарчова базабаза -- спостереженняспостереження



ВисновкиВисновки
ОтжеОтже: : 
ПодальшеПодальше вивченнявивчення кольоровоїкольорової мінливостімінливості іі статусустатусу різнихрізних
формформ вивіркививірки вв УкраїнськихУкраїнських КарпатахКарпатах єє актуальнимактуальним..

РізноманіттяРізноманіття запропонованихзапропонованих гіпотезгіпотез свідчитьсвідчить, , щощо жоднажодна зз нихних
нене можеможе пояснитипояснити повноюповною міроюмірою відмінностівідмінності підвидівпідвидів. . 

ОчевиднимОчевидним єє тете, , щощо маємає місцемісце одночаснаодночасна комплекснакомплексна діядія
багатьохбагатьох факторівфакторів, , ймовірноймовірно туттут маємає місцемісце генетичнагенетична
мінливістьмінливість..

ВивченняВивчення екологіїекології видувиду заза допомогоюдопомогою прижиттєвихприжиттєвих методівметодів єє
максимальномаксимально делікатнимделікатним іі придатнимпридатним уу нашнаш часчас, , коликоли маємомаємо
рядряд проблемпроблем ізіз збереженнямзбереженням рідкісноїрідкісної фаунифауни загаломзагалом, , іі єє
достатньодостатньо достовірнимдостовірним. . 

ВсіВсі данідані, , якіякі прижиттєвимиприжиттєвими методамиметодами отриматиотримати достовірнимидостовірними
нене можнаможна, , потребуютьпотребують екстраполяціїекстраполяції. . 

ШляхШлях вирішеннявирішення цьогоцього -- розробкарозробка відповіднихвідповідних показниківпоказників, , заза
основуоснову розрахункурозрахунку якихяких взятовзято музейнімузейні данідані.  .  



ДякуюДякую заза увагуувагу


