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ВступВступ

ДослідженняДослідження станустану популяціїпопуляції вивіркививірки звичайноїзвичайної вв УжгородіУжгороді нене розврозв’’яжеяже проблемипроблеми, , 
протепроте можеможе можеможе допомогтидопомогти зрозумітизрозуміти процесипроцеси, , спричиненіспричинені антропогеннимантропогенним
впливомвпливом, , якіякі постійнопостійно відбуваютьсявідбуваються уу містімісті. . 
ТомуТому, , метоюметою цієїцієї роботироботи булобуло вивченнявивчення розподілурозподілу кольоровихкольорових формформ вивіркививірки
звичайноїзвичайної ((SciurusSciurus vulgarisvulgaris) ) уу зеленихзелених насадженняхнасадженнях мм.. УжгородаУжгорода тата дослідженнядослідження
окремихокремих аспектіваспектів їхїх поведінкиповедінки..

ФаунаФауна містаміста УжгородаУжгорода перебуваєперебуває уу постійнійпостійній динаміцідинаміці, , зазнаючизазнаючи певнихпевних змінзмін підпід
впливомвпливом діяльностідіяльності людинилюдини. . УУ останніостанні десятиліттядесятиліття науковцінауковці звернулизвернули особливуособливу
увагуувагу нана процесипроцеси, , якіякі відбуваютьсявідбуваються уу антропогенномуантропогенному середовищісередовищі, , оскількиоскільки цілийцілий
рядряд дикихдиких видіввидів тваринтварин переходятьпереходять додо життяжиття уу великихвеликих містахмістах. . ОднимОдним ізіз такихтаких видіввидів
єє вивіркавивірка звичайназвичайна, , якаяка сьогоднісьогодні постійнопостійно селитьсяселиться уу міськихміських паркахпарках іі скверахскверах..



МатеріалиМатеріали іі методикаметодика

ПряміПрямі спостереженняспостереження; ; методиметоди опитуванняопитування іі анкетуванняанкетування..

ПроаналізованоПроаналізовано колекціїколекції зоологічнихзоологічних музеївмузеїв..

СпостереженняСпостереження проведенопроведено протягомпротягом 20052005––20082008 рррр..
УУ результатірезультаті опитуванняопитування тата анкетуванняанкетування вдалосявдалося зібратизібрати інформаціюінформацію пропро вивіроквивірок, , 
починаючипочинаючи зз 2002 2002 рокуроку..

ДоДо дослідженоїдослідженої зеленоїзеленої частиничастини містаміста належатьналежать::
двадва лісопаркилісопарки уу мікрорайонімікрорайоні ««ШахтаШахта»»; ; лісопарклісопарк поблизупоблизу словацькогословацького кордонукордону, , 
паркпарк ГорькогоГорького, , абоабо КомсомольськийКомсомольський паркпарк; ; БоздошськийБоздошський паркпарк, , 
БотанічнийБотанічний садсад УжНУУжНУ, , скверисквери ((всівсі невеликіневеликі зеленізелені ділянкиділянки містаміста тата одиночніодиночні

деревадерева попо обидваобидва бокибоки дорігдоріг, , поблизупоблизу будинківбудинків, , тощотощо),),
цвинтаріцвинтарі: : старийстарий цвинтарцвинтар нана вулвул. . КапушанськаКапушанська тата діючийдіючий цвинтарцвинтар трохитрохи нижченижче

готелюготелю ««СвітанокСвітанок»». . 



РезультатиРезультати тата обговоренняобговорення
ВаріаціїВаріації забарвленнязабарвлення вивіркививірки вв УжгородУжгород

Вивірка формує географічні раси, відмінні за кольором хутра спини і хвоста. 
У досліджених зелених зонах міста виявлено руді, чорні і проміжні вивірки.

Чорна форма вивірки поширена у
Карпатах і відома тут як підвид Sciurus
vulgaris carpathicus Pietruski, 1853. 

Дослідники фауни у польських Карпатах
вважають, що чорні вивірки, які є в
горах, належать до кольорової морфи
підвиду Sciurus vulgaris fuscoater
(Zawidska, 1958, Sidorowich, 1971). 

Загалом поширення карпатського підвиду
вивірки звичайної (Sciurus vulgaris
carpathicus) обмежене гірськими лісами
до 1500–1700 м н. р. м., на рівнині її
змінює руда форма.



ВаріаціїВаріації забарвленнязабарвлення вивіркививірки вв УжгородУжгород

У Закарпатті також реєструють проміжну (темну) форму вивірки, яка
у літературі значиться як підвид Sciurus vulgaris fuscoater Altman 1855.

До недавнього часу чорна форма вивірки була нечисленною у
передгірній та рівнинній зонах Закарпаття, і тут домінувала руда форма. 



ЧисельністьЧисельність тата розподілрозподіл кольоровихкольорових формформ

ЗагаломЗагалом зареєстрованозареєстровано 53 53 спостереженняспостереження
різнихрізних кольоровихкольорових формформ вивіркививірки звичайноїзвичайної..

НайбільшуНайбільшу часткучастку зз нихних представлялипредставляли чорнічорні особиниособини 37 37 знахідокзнахідок (70%). (70%). 
ОсобиниОсобини проміжногопроміжного забарвленнязабарвлення складаютьскладають 12 12 спостереженьспостережень (23%). (23%). 
РудіРуді вивіркививірки складаютьскладають відповідновідповідно 4 4 записизаписи (7%). (7%). 

ЗагальнуЗагальну чисельністьчисельність вивіркививірки уу зеленихзелених зонахзонах містаміста станомстаном нана 2008 2008 рікрік можнаможна
оцінитиоцінити вв 4040––5050 особинособин. . НаНа відмінувідміну відвід 2005 2005 рокуроку, , коликоли приблизнаприблизна чисельністьчисельність
вивіроквивірок вв УжгородіУжгороді становиластановила 7070––80 80 особинособин..



СтабільніСтабільні популяціїпопуляції вивіроквивірок

УУ містімісті сформувалисясформувалися двідві відносновідносно стабільністабільні мікропопуляціїмікропопуляції: : однаодна —— 2006 2006 
рокуроку зареєстрованазареєстрована уу БоздошськомуБоздошському лісопаркулісопарку, , реєстраційреєстрацій якоїякої 2008 2008 рокуроку
вжевже нене булобуло. . ЦеЦе повпов’’язаноязано ізіз початкомпочатком реконструкціїреконструкції паркупарку ((будівництвобудівництво
аквакомплексуаквакомплексу тата відпочинковоївідпочинкової зонизони). ). 

НатомістьНатомість протягомпротягом 2008 2008 рокуроку постійнопостійно спостерігалиспостерігали 11--2 2 вивіркививірки уу паркупарку
ПідзамковийПідзамковий, , якіякі, , згіднозгідно зз опитуваннямопитуванням працівниківпрацівників паркупарку, , постійнопостійно
мешкалимешкали туттут уу 20022002––2005 2005 іі зниклизникли уу 2006 2006 роціроці, , уу 2007 2007 роціроці зз’’являлисяявлялися уу
паркупарку періодичноперіодично..

ДругаДруга —— уу зеленомузеленому комплексікомплексі БотанічногоБотанічного садусаду..



Розподіл кількості спостережень вивірок за роками

У 2004 році в Ужгороді
популяція вивірок мала
найбільшу чисельність
відносно всіх інших
досліджених років і чорна
форма вивірки, 
починаючи з 2003 року
почала переважати над
темною, що
спостерігалося до 2008 
року. З 2006 року
чисельність вивірок чорної
форми спадала. 
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2009 року можна очікувати два варіанти поводження популяції: різкий спад
чисельності до рівня 2002 року або різкий підйом чисельності вивірок до рівня
2004 року. Якщо зважати на те, що урожайність дерев, з яких харчується вивірка, 
є високою раз на 4–5 років, то 2009 року найімовірніше очікувати збільшення
чисельності.



Вивірки чорної форми найчастіше зустрічалися весною та восени (у травні та
листопаді). Трохи менше в періоди грудень-лютий і червень-серпень. 
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Розподіл кількості спостережень вивірок
за місяцями
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Розподіл кількості спостережень вивірок
за сезонами

Максимальна кількість спостережень вивірок була у травні і у вересні. Темні
вивірки спостерігали у всі пори року, дещо більше у березні і серпніі менше
взимку. Рудих вивірок в Ужгороді спостерігали рідко. Найбільшу їх кількість
спостерігали у травні та вересні 2004 року. Найчастіше вивірок різних
кольорових форм можна зустріти у скверах міста, переважно восени.



ЖитлоЖитло тата активністьактивність вивіроквивірок уу паркахпарках містаміста

ГайнаГайна ужгородськихужгородських білокбілок майжемайже нене трапляютьсятрапляються, , іі заза часчас
спостереженьспостережень уу 2006 2006 роціроці виявленовиявлено двадва гайнагайна уу
БоздошськомуБоздошському лісопаркулісопарку, , уу йогойого прирічковійприрічковій частинічастині тата
двадва уу БотанічномуБотанічному садусаду ужгородськогоужгородського національногонаціонального
університетууніверситету вліткувлітку 2008 2008 рокуроку. . 

УУ БотанічномуБотанічному садусаду заза 30 30 роківроків постійнихпостійних спостереженьспостережень
гайнагайна нене булибули відзначенівідзначені, , іі вивіркививірки влаштовуваливлаштовували гніздагнізда
нана горищахгорищах господарськихгосподарських приміщеньприміщень, , однеодне такетаке гніздогніздо
булобуло влаштовановлаштовано підпід дощатоюдощатою обшивкоюобшивкою котельнікотельні підпід
дахомдахом. . 

УУ сухусуху погодупогоду вивіркививірки виходятьвиходять нана годівлюгодівлю найчастішенайчастіше
вранцівранці, , коликоли сонцесонце вжевже доситьдосить високовисоко (9(9––1010--тата ранкуранку) ) 
тата ввечеріввечері додо сутіноксутінок (18(18––1919--тата годинагодина). ). ЯкщоЯкщо довгодовго
ітимеітиме непогоданепогода, , вивіркививірки можутьможуть виходитивиходити нана годівлюгодівлю іі
вденьвдень. . ВосениВосени вивіркавивірка активнаактивна повнийповний деньдень, , тактак якяк
робитьробить запасизапаси нана зимузиму. . ВВ осінніосінні місяцімісяці вонавона бігаєбігає
повнийповний деньдень відвід світанкусвітанку додо сутіноксутінок..



ХарчоваХарчова базабаза видувиду

ВосениВосени вивіркививірки УжгородаУжгорода харчуютьсяхарчуються переважнопереважно плодамиплодами
волоськоговолоського горіхагоріха тата кінськогокінського каштанакаштана. . ЗаЗа урожаюурожаю уу паркахпарках
шишокшишок, , буковихбукових горішківгорішків тата жолудівжолудів, , вивіркививірки ізіз задоволеннямзадоволенням
переключаютьсяпереключаються нана нихних. . 

ВесноюВесною тата вліткувлітку, , аа такожтакож нана початкупочатку осеніосені вивіркививірки їдятьїдять молодімолоді
пагонипагони, , брунькибруньки, , грибигриби. . УУ разіразі нестачінестачі кормукорму вонивони можутьможуть
руйнуватируйнувати пташиніпташині гніздагнізда, , поїдатипоїдати нене тількитільки яйцяяйця, , аа йй пташенятпташенят..

ПідгодовуватиПідгодовувати чорнихчорних вивіроквивірок дещодещо важчеважче, , ніжніж темнихтемних тата рудихрудих. . ВониВони
зазвичайзазвичай нене берутьберуть їжуїжу зз рукрук людинилюдини, , протепроте нана годівлігодівлі дозволяютьдозволяють доситьдосить
близькоблизько ((нана відстанівідстані 22--3 3 метрівметрів) ) спостерігатиспостерігати заза собоюсобою..

БудьБудь--якогоякого розмежуваннярозмежування уу харчуванніхарчуванні вивіроквивірок різнихрізних кольоровихкольорових
формформ нене відміченовідмічено. . УУ одниходних іі тихтих самихсамих паркахпарках часчас відвід часучасу
спостерігаютьспостерігають двохдвох кольоровихкольорових формформ вивіркививірки одночасноодночасно



УзагальненняУзагальнення

ПорівнюючиПорівнюючи данідані зз 2006 2006 рокомроком, , чисельністьчисельність вивіркививірки вв УжгородіУжгороді спаласпала іі зз
трьохтрьох стабільнихстабільних популяційпопуляцій цьогоцього видувиду уу містімісті залишилосязалишилося лишелише двідві. . 

РазомРазом зз цимцим формуванняформування стабільноїстабільної іі відносновідносно численноїчисленної популяціїпопуляції вивіркививірки
вв УжгородіУжгороді можнаможна повпов’’язатиязати зз відносновідносно високоювисокою схильністюсхильністю чорноїчорної
формиформи додо міграційміграцій тата колонізаціїколонізації новихнових територійтериторій. . 

ІншимиІншими факторамифакторами синантропізаціїсинантропізації сталистали наявністьнаявність достатньоїдостатньої кількостікількості
зеленихзелених ділянокділянок ізіз дуплистимидуплистими деревамидеревами іі низьканизька чисельністьчисельність хижаківхижаків. . 

ВраховуючиВраховуючи зростаннязростання чисельностічисельності вивіркививірки вв урбоценозіурбоценозі, , можнаможна
припуститиприпустити освоєнняосвоєння чорноючорною формоюформою новихнових територійтериторій рівнинногорівнинного
ЗакарпаттяЗакарпаття, , насампереднасамперед, , урболандшафтуурболандшафту. . ПодібніПодібні тенденціїтенденції, , щощо описаніописані
туттут длядля УжгородаУжгорода заза результатамирезультатами проведеногопроведеного наминами анкетуванняанкетування, , маютьмають
місцемісце такожтакож уу такихтаких передгірнихпередгірних іі рівниннихрівнинних містахмістах якяк МіжгірМіжгір’’яя, , 
МукачевоМукачево, , СваляваСвалява, , РахівРахів. . 

ЧасЧас формуванняформування популяціїпопуляції чорноїчорної вивіркививірки вв цихцих містахмістах збігаєтьсязбігається зз часомчасом
згасаннязгасання популяціїпопуляції рудоїрудої формиформи вв ціломуцілому вв УкраїніУкраїні, , щощо розпочавсярозпочався нана
початкупочатку 8080--хх роківроків XXXX століттястоліття. . 



ДякуюДякую заза увагуувагу


