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ВступВступ
НаНа морфологічнуморфологічну мінливістьмінливість видіввидів уу межахмежах одноїодної гільдіїгільдії
іі їхїх розподілрозподіл уу просторіпросторі значноюзначною міроюмірою впливаєвпливає
специфікаспецифіка середовищасередовища їхїх існуванняіснування ((БигонБигон тата інін., 1989). ., 1989). 
НаявнийНаявний оптимальнийоптимальний комплекскомплекс умовумов забезпечуєзабезпечує
високевисоке різноманіттярізноманіття видіввидів, , щощо єє показникомпоказником стійкостістійкості
екосистемекосистем, , аа одноюодною ізіз причинпричин високоївисокої їхїх диференціаціїдиференціації, , 
зокремазокрема беручиберучи додо увагиуваги харчовийхарчовий аспектаспект, , єє уникненняуникнення
конкуренціїконкуренції міжміж представникамипредставниками одноїодної групигрупи ((БигонБигон іі
інін., 1989; ., 1989; ЗагороднюкЗагороднюк, 2007). , 2007). 
ВидиВиди уу межахмежах одноїодної гільдіїгільдії, , якіякі маютьмають найменшнайменш
представленіпредставлені конкурентніконкурентні стосункистосунки іі почуваютьсяпочуваються
добредобре, , маютьмають чіткочітко розходитисярозходитися вздовжвздовж осіосі, , щощо
відповідаєвідповідає одномуодному ресурсуресурсу, , аа сусіднісусідні заза цимцим градієнтомградієнтом
видивиди маютьмають закономірнозакономірно відрізнятисявідрізнятися заза структурамиструктурами, , 
повпов’’язанимиязаними зз живленнямживленням ((БигонБигон іі інін., 1989). ., 1989). 



ОбОб''єктиєкти дослідженнядослідження
ГільдіяГільдія дендрофілівдендрофілів, , групагрупа середньосередньо розмірнихрозмірних
ссавцівссавців, , основуоснову харчівхарчів якихяких складаєскладає рослиннарослинна їжаїжа, , іі
характерхарактер життяжиття відповідаєвідповідає деревномудеревному. . 
ГільдіяГільдія включаєвключає пп’’ятьять видіввидів гризунівгризунів, , якіякі
характеризуютьсяхарактеризуються доситьдосить близькимиблизькими
екоморфологічнимиекоморфологічними нішаминішами::

ВивіркаВивірка звичайназвичайна ((Sciurus vulgarisSciurus vulgaris))
сонясоня лісовалісова ((DryomysDryomys nitedulanitedula) ) 
сонясоня садовасадова ((EliomysEliomys quercinusquercinus))
вовчоквовчок ліскулькаліскулька ((MuscardinusMuscardinus avellanariusavellanarius))
вовчоквовчок сірийсірий ((MyoxusMyoxus glisglis). ). 



МетаМета тата методиметоди роботироботи

ПроаналізуватиПроаналізувати конкурентніконкурентні взаєминивзаємини
цієїцієї гільдіїгільдії вв УкраїніУкраїні тата ЄвропіЄвропі. . 

ДляДля цьогоцього використановикористано виміривиміри кондилокондило--
базальноїбазальної довжинидовжини черепачерепа. . 
МатеріалМатеріал накопиченонакопичено, , використовуючивикористовуючи

колекціїколекції зоологічнихзоологічних музеївмузеїв львівськогольвівського тата
ужгородськогоужгородського університетівуніверситетів, , літературнілітературні данідані, , 
данідані колегколег тата власнівласні знахідкизнахідки. . 
ДляДля кожногокожного видувиду взятовзято загальнийзагальний minmin––maxmax, , зз

якихяких побудованопобудовано наступнінаступні діаграмидіаграми……



РозподілРозподіл ознакознак заза їхїх величинамивеличинами
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ОдинОдин відвід іншогоіншого видивиди
віддаленівіддалені заза CBL CBL черепачерепа нана
1,1; 0; 1,6;1,1; 0; 1,6; 1,21,2 мммм
відповідновідповідно..
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ОбґрунтуванняОбґрунтування……
УУ останніхостанніх спостерігаютьсяспостерігаються дещодещо меншіменші
показникипоказники довжиндовжин черепачерепа іі враховуючивраховуючи minmin––
maxmax цихцих виміріввимірів разомразом зз ««українськимиукраїнськими»», , 
маємомаємо найбільшнайбільш відокремленувідокремлену позиціюпозицію длядля
вивіркививірки звичайноїзвичайної іі парупару конкуруючихконкуруючих міжміж
собоюсобою вовчковихвовчкових, , показникипоказники якихяких суттєвосуттєво
перекриваютьсяперекриваються. . 

ЧерезЧерез такийтакий розподілрозподіл можнаможна
пояснитипояснити рідкірідкі знахідкизнахідки сонісоні садовоїсадової
іі найбільшенайбільше представленогопредставленого, , зокремазокрема
вв колекціяхколекціях вовчкавовчка сірогосірого..



НаНа завершеннязавершення……
ОтжеОтже, , ЗробившиЗробивши кількакілька основнихосновних виміріввимірів черепачерепа, , структурструктур, , 
повпов''язанихязаних ізіз живленнямживленням іі знаючизнаючи загальнізагальні особливостіособливості
екологіїекології видувиду ((гільдіїгільдії), ), можнаможна зробитизробити доситьдосить ґрунтовнийґрунтовний
аналізаналіз конкурентнихконкурентних взаємовідносинвзаємовідносин видіввидів уу межахмежах одноїодної
гільдіїгільдії уу певномупевному регіонірегіоні тата описатиописати характерхарактер їхїх нішніш
загаломзагалом, , якяк цеце зробленозроблено уу схожихсхожих працяхпрацях, , зз якихяких, , власневласне іі
запозиченазапозичена ідеяідея. . 

ДаніДані праціпраці стосуютьсястосуються підвидівпідвидів хребетниххребетних
загаломзагалом іі окремоокремо аналізуаналізу конкурентнихконкурентних
відносинвідносин гільдіїгільдії норковихноркових, , деде додатковододатково длядля
аналізуаналізу порахованийпорахований показнихпоказних ХатчинсонаХатчинсона
((розподілурозподілу ознакознак), ), використовуючивикористовуючи довжинудовжину
зубногозубного рядуряду..



Дякую за увагу

Щиро вдячна колегам львівського
(Ігорю Шидловському, Андрію …..) та
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За настанови до роботи спасибі моєму
науковому керівнику, Олександру
Олександровичу Кагало. Також велике
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