
Екологічна ніша як наслідок адаптацій 
організмів певного виду до існування в 

екосистемі

11 клас



• Екологічна ніша -  це просторове і 
трофічне положення популяції виду, яке 
вона займає в екосистемі, комплекс її 
звязків з популяціїями  інших видів і вимог 
до фізичного середовища мешкання.



• Екологічна ніша – характеристика 
виду, а не місця, яке він заселяє. На 
цьому наголошував американський 
еколог Юджин Одум (1959), визначаючи 
екологічну нішу як положення виду в 
екосистемі, зумовлене його 
адаптацією, а не місцем мешкання.

• Його афоризм (екологічна ніша – 
«професія» виду, а місце мешкання – 
його «адреса») чітко відмежував ці 
поняття.



Жирафи об’їдають листя 
дерев на висоті 5–6 м, 
зебри обривають верхівки 
високих трав: живляться 
рослинами, які ростуть у 
різних ярусах.

У саванах Африки великими 
рослиноїдними ссавцями є 
антилопи, в Австралії – 
кенгуру, а в Євразії – лосі, 
благородні олені й козулі.



• В екосистемі виявиться правило 
обов’язкового заповнення 
екологічної ніші: кожен вид 
характеризується певною екологічною 
нішею, усі екологічні ніші екосистеми є 
заповненими.



Параметри екологічної ніші
• Ширина екологічної ніші – відносний 

параметр, який оцінюють шляхом 
порівняння з екологічною нішею інших видів.



Параметри екологічної ніші

• Використання різними видами за 
сумісного існування тих самих ресурсів 
є параметром екологічної ніші, який 
називають перекривання екологічної 
ніші.



Ступінь адаптації двох видів залежно від 
перекривання екологічної ніші



• Два види з однаковими потребами не 
можуть існувати разом, один з них через 
деякий час обов’язково витіснить інший. Ця 
закономірність відома під назвою принципу 
Гаузе, або принципу конкурентного 
витіснення. Використовуючи поняття 
екологічної ніші, цей принцип можна 
сформулювати так: в тій самій екосистемі 
два види не можуть займати одну й ту ж 
екологічну нішу.



• Явище розподілу екологічних ніш у 
результаті міжвидової конкуренції 
називають екологічною 
диверсифікацією.

• Часто так утворюються симпатричні 
види.



Симпатричні види – споріднені види, 
які мешкають на одній території, але 

займають різні екологічні ніші



Симпатричні види – споріднені види, 
які мешкають на одній території, але 

займають різні екологічні ніші



Вправа 

• Бродячі коти є звичними жителями 
сучасного міста. Декому вони 
подобаються, декому ні. Уявіть, що 
бродячі коти зникли з міста. До яких 
наслідків це може привести?
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