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Завдання для дистанційного навчання з дисципліни “Екологія” 

                             З 26.04 2020-15.05.2020  

                             Викладач Крулько Л.В. 

                                   Завдання 

1.Закріплення пройденого матеріалу. 

2.Опрацювати даний конспект лекцій.  

3.Дати відповіді до контрольних запитань. 

4.Підготувати до здачі реферат на обрану тему. 

5.Оформити в зошит лабораторні роботи. 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

ТЕМА 4. БІОЦЕНОЗИ 
Термін «біоценоз» був запропонований К. Мьобіусом (Німеччина) у 

1877 році. Біоценоз — це сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, які 
мають певний видовий склад, взаємовідносини, а також зв'язок із 
середовищем існування. Біоценоз — складова частина біогеоценозу 
(екосистеми). Місце, яке займає біоценоз, називають біотопом. 

Сукупність рослин, які входять до біоценозу, називають фітоценозом, 
сукупність тварин — зооценозом. Існує декілька типів класифікацій 
біоценозів. Наприклад: 
- мікробіоценози (лист, квітка тощо); 
- мезобіоценози (ліс, поле, болото); 
- макробіоценози (океан, море, гори). 
Біоценоз характеризується певною структурою, а саме: видовою, 
просторовою, екологічною. 

Видова структура біоценозів — це їх видовий склад. Кожний біоценоз 
має певний набір видів і тим відрізняється від інших. Деякі біоценози 
характеризуються великим біорізноманіттям (тропічні ліси, коралові рифи, 
естуарії), в інших біорізноманіття мале (пустелі, тундри). Для оцінки 
кількісного співвідношення видів у біоценозах використовують індекс 
різноманіття Шеннона: 

Н = Грі Іс^рі, 

де Е — знак суми; 
рі — частка кожного виду в біоценозі; 

Іо§2рі — двоїчний логарифм; 
Н — індекс різноманіття. 

Це рівняння може розглядатися як цифрове вираження закону 
співвідношення між числом особин і числом видів. У 1939 році А. Тинеман 
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сформулював два біоценотичні принципи, які визначають цей закон. 
Перший принцип: чим різноманітніші умови існування в біотопі, тим 

більше число видів у даному біоценозі. Наприклад, у тропічному лісі на 
одному м кв дуже багато видів, але чисельність кожного з них невелика. 

Другий принцип: чим більше відхилення умов існування від 
оптимуму в біотопі, тим бідніший видами біоценоз і тим більше особин має 
кожний вид. 
Крім індексу різноманіття, видову структуру біоценозу можна 
схарактеризувати такими показниками, як видове насичення та частота 
зустрічі виду. 

Видове насичення (видове багатство) — кількість видів на одиницю 
площі або об'єму. Наприклад, кількість птахів, які гніздяться на 1 км кв 
степової ділянки. 

Частота зустрічі характеризує рівномірність або нерівномірність 
розподілу виду в біоценозі. Вона обчислюється як процентне відношення 
кількості проб чи облікових площ, де зустрічається вид, до загальної кількості 
проб чи площ. Чисельність і частота зустрічей виду не пов'язані прямою 
залежністю. Вид може бути кількісно великим, але зустрічається рідко, і 
навпаки. 

Співвідношення видового складу можна схарактеризувати за шкалою 
Друде. Найчастіше ця шкала використовується в геоботаніці (вид може бути 
представлений дуже рідко, рідко, часто, дуже часто). 

Ступінь домінування — показник, що відображає відношення 
кількості особин даного виду до загальної кількості всіх особин у біоценозі. 
Наприклад, якщо з 200 птахів на якійсь території 80 становлять зяблики, то 
ступінь домінування цього виду серед пташиного населення дорівнює 40%. 

Залежно від ролі виду в біоценозі розрізняють: 
1. Домінанти — види, які переважають за чисельністю в біоценозі. 

Ступінь домінування визначають за групами організмів (серед рослин, 
хребетних, безхребетних тварин, комах, птахів тощо). Наприклад, в ялинових 
лісах серед дерев домінує ялина, у трав'яному покриві — квасениця, серед 
птахів — корольок, берестянка, серед гризунів — руда й червоно-сіра полівка 
тощо. 

2. Едифікатори — види, які своєю життєдіяльністю найбільшою 
мірою створюють середовище для всього угруповання й без яких існування 
більшості інших видів неможливе. Вилучення виду-едифікатора з біоценозу 
викликає, як правило, зміну фізичного середовища (біотопу), насамперед 
мікроклімату. 

Основними едифікаторами наземних біоценозів виступають певні види 
рослин: в ялинових лісах — ялина, в соснових — сосна, в степах — дернові 
злаки (ковила, типчак та ін.). У деяких випадках едифікаторами можуть бути 
й тварини. Наприклад, у степах — копитні. Ховрахи тут можуть також до 
певної міри визначати умови життя рослин. Роль, яку відіграють 
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едифікатори, відносна. 

4.1. Просторова структура біоценозів. 
Важливим проявом структури біоценозу є розміщення організмів у 

просторі. Розрізняють вертикальну й горизонтальну структуру біоценозів. 
Вертикальна структура — це ярусність. Ярусність особливо добре 

помітна у фітоценозах. Вона є наслідком міжвидової боротьби в рослин. 
Наприклад, надземні й підземні органи розташовуються в декілька ярусів, по-
різному використовуючи й змінюючи середовище. 

Горизонтальна структура — це розміщення видів у біоценозі по 
горизонталі, так звана мозаїчність. Причина мозаїчного розміщення видів у 
біоценозі — неоднорідність мікрорельєфу грунтів, вплив діяльності людини, 
вплив тварин і рослин. Наприклад, чергування території з голим грунтом і 
ґрунтом, вкритим рослинністю. 

Екологічна структура біоценозу відображає співвідношення різних 
екологічних груп організмів. Наприклад, екологічну структуру фітоценозу за 
відношенням до води характеризують такі групи організмів, як гігрофіти, 
мезофіти й ксерофіти або гігрофіли, мезофіли й ксерофіли серед тварин у 
зооценозі. 

За класифікацією В.Н. Беклемішева (Чернова, Билова, 1986), виділяють 
такі форми біотичних зв'язків. 

1. Трофічні зв’язки. Найбільш поширені в біоценозі. Вони 
характеризують трофіку, тобто живлення організмів. Мають велике значення 
в природі. 

2. Топічні зв’язки — це створення одним видом сфери існування для 
іншого (паразитизм, коменсалізм). Особливу роль у формуванні середовища 
існування відіграють рослини. Відомо, що рослинність завдяки особливостям 
енергообміну є потужним фактором перерозподілу тепла біля поверхні Землі 
й створення мікро- та макроклімату. 
Прикладом топічних зв'язків можуть бути морські жолуді, що поселяються 
на шкірі кита, личинки мух, що живуть у коров'ячих кізяках, лишайники на 
стовбурах дерев тощо. 

3. Форичні зв’язки — це участь одного виду в поширенні іншого. 
Відоме таке поняття, як «зоохорія» — перенесення тваринами насіння, спор, 
пилку рослин. Зоохорія може бути: пасивною (тіло тварини випадково 
зіткнулося з рослиною, насіння якої має зачіпки, вирости) та активною 
(поїдання плодів і ягід). 
Форезія — це перенесення тваринами інших дрібних тварин. Поширена 
переважно серед дрібних членистоногих, особливо в різноманітних груп 
кліщів. 

4. Фабричні зв’язки — це використання одним видом продуктів 
життєдіяльності інших видів для влаштування (фабрикацій) свого 
помешкання. Наприклад, птахи використовують для спорудження своїх гнізд 
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гілочки дерев, вовну ссавців, траву, пір'я інших видів птахів. 
Крім цих зв'язків, між видами в біоценозах існують вже згадані раніше 
хижацтво, паразитизм, конкуренція, симбіоз, аменсалізм, коменсалізм. 

4.2. Динаміка біоценозів. 
Біоценози формуються протягом тривалого часу. Розрізняють три 

фази: 
Колонія (піонерське угруповання) — характеризується невеликою 

кількістю видів; рослини ростуть поодиноко. 
Угруповання — незначне збільшення кількості видів порівняно з 

колонією, рослини вільно розміщені в один ярус. 
Зімкнуте угруповання — поверхня повністю вкрита рослинністю, але 

ще є вільні екологічні ніші. 
4.3. Краєвий ефект. Поняття про екотон. 

Перехід від одного біоценозу до іншого може бути різним: поступовим 
або більш-менш різким. Але завжди існує перехідна зона, зона контакту або 
напруження, яка може займати декілька кілометрів. Наприклад, перехід між 
природними зонами лісом і степом — лісостеп; між тундрою й лісом — 
лісотундра. У розглянутому прикладі проміжні зони — лісостеп, лісотундра 
— є перехідними зонами. Такі зони називаються екотоном. Найчастіше 
видовий склад, чисельність видів у перехідній зоні більші, ніж у біоценозах 
по обидва боки від неї. 
Тенденція до збільшення біорізноманіття та щільності організмів на межі 
біоценозів називається краєвим ефектом. 

Прояв краєвого ефекту властивий і узліссю. Виняткове видове 
багатство флори європейського лісостепу В.В. Альохін називав «курською 
флористичною аномалією». 

Запитання для контролю знань 
1. Що таке біоценоз? Хто ввів це поняття? 
2. Характеристика біоценозу. 
3. В чому полягає суть першого і другого принципів А. Тинемана? 
4. Які організми називаються едифікаторами? 
5. Що таке краєвий ефект? 

ТЕМА 5. ЕКОСИСТЕМИ 
5.1. Енергетика екосистем. 

У 1935 році англійський еколог А. Тенслі вводить поняття 
«екосистема». Екосистема — це біотоп + біоценоз. 

Біоценоз — сукупність популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які 
мають певний склад, їх взаємовідносини, а також зв'язок із середовищем 
існування. 

Біотоп — природний, відносно однорідний життєвий простір певного 
біоценозу. Включає мінеральні, неорганічні речовини, рельєф, клімат та інші 
абіотичні фактори. 
Таким чином, це система, що включає всі організми (біоценоз) на даній 
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території (біотоп) і взаємодіє з фізичним середовищем. 
У 1942 році російський учений В.М. Сукачов вводить поняття 

біогеоценоз. Це поняття дуже близьке до поняття «екосистема». Біогеоценоз, 
за В.М. Сукачовим — це сукупність однорідних явищ на відомому просторі 
земної поверхні (атмосфери, гірської породи, ґрунту й гідрологічних умов, 
рослинності, тваринного світу і мікроорганізмів). Різниця між цими 
поняттями полягає в тому, що біогеоценоз — це один з рангів екосистеми й 
відрізняється більшою однорідністю в порівнянні з екосистемою (табл. 4). 
 

Деякі вчені вважають, що біогеоценоз — це екосистема, яка обмежена 
певним фітоценозом. Наприклад: луг, ліс, болото, агроценоз — це 
«біогеоценоз»; космічний корабель, акваріум, водний канал — «екосистема». 
Але великої різниці між цими поняттями немає. У зарубіжній науковій та 
науково-популярній літературі термін «біогеоценоз» не вживається. 
Використовується тільки термін «екосистема». 

Характеристика екосистем 
1. Екосистеми — це складові одиниці біосфери. 
2. Екосистеми складаються з органічної та неорганічної речовин. 
3. Між компонентами екосистеми існує обмін речовин та енергії. У 
термодинамічному відношенні екосистеми — відкриті системи. 
4. Екосистеми мають певну стабільність і чітко виражений внутрішній 
кругообіг речовин. Вони здатні певною мірою до саморегуляції (гомеостаз). 
5. Екосистеми склалися в ході довготривалої еволюції. Це результат 
адаптації видів до навколишнього середовища. 

Оскільки екосистеми — відкриті системи, для свого існування вони 
постійно потребують надходження енергії. Джерелом цієї енергії на Землі є 
Сонце. 

Екологічні системи, як і всі живі істоти, підкоряються двом 
фундаментальним законам природи: першому та другому законам 
термодинаміки. 

Перший закон термодинаміки — енергія не зникає й не виникає. 
Вона переходить з однієї форми в іншу. Загальна сума енергії залишається 
постійною. 
Наприклад, світло переходить у тепло, сонячна енергія переходить в енергії 
хімічних сполук тощо. Вимірюється енергія в ергах, джоулях, калоріях. 

Другий закон термодинаміки — ефективність переходу енергії з 
однієї форми в іншу ніколи не буває 100%. Усі форми енергії спонтанно 
намагаються перейти в менш організовану, більш хаотичну форму 

Таблиця 4. Порівняння двох понять 
Біогеоценоз Екосистема 

Один з рангів екосистеми; більш 
однорідне природне утворення; має 
хорологічні риси (просторові зв'язки 

екосистеми). 

більш широке поняття; більш 
різноманітне природне утворення; 
розглядається в основному з 

трофічних та енергетичних позицій. 
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(ентропію). Цей закон інколи ще називають законом ентропії. 
Наприклад, система «паливо — мотор — автомобіль — навколишнє 
середовище». Під час спалювання палива більша частина енергії розсіюється, 
переходить у хаос. Ентропія — це міра хаосу, міра невпорядкованості. 
Організми здатні підтримувати складну струкуру, впорядкованість. Для 
цього необхідно, щоб до них увесь час надходила енергія. 

Дані про те, скільки енергії Сонця використовується організмами 
(живими системами), суперечливі. Згідно з одними джерелами, це 0,1%, 
іншими — 1% (Піанка, 1981). Ця енергія засвоюється рослинами в процесі 
фотосинтезу, перетворюється в енергію органічних сполук, а далі 
передається іншим організмам в екосистемах. 

Шлях, за яким можна прослідкувати, як передається енергія Сонця в 
екосистемах від одного організму до іншого, називають ланцюгом 
живлення. 
Місце кожного організму в цьому ланцюгу називають трофічним рівнем. 

5.2. Категорії організмів у екосистемах. 
У екосистемах існують три екологічні групи організмів, три важливих 

функціональних царства, але вони не ідентичні систематичним царствам. 
1. Продуценти — автотрофні організми, які здатні синтезувати 

органічні речовини за рахунок неорганічного середовища. 
2. Консументи — гетеротрофні організми, які споживають органічні 

речовини продуцентів або інших консументів. На долю цих організмів 
припадає 10% від усіх гетеротрофних організмів планети. Розрізняють 
консументи першого порядку (фітофаги) та другого порядку (м'ясоїди). 

3. Редуценти (деструктори, сапроби) — організми, які розкладають 
органічні речовини до неорганічних, тобто живуть за рахунок мертвих 
організмів. Вони забезпечують розклад органічних речовин на планеті й 
перетворюють їх на неорганічні сполуки, беручи участь у кругообігу 
речовин. Це бактерії, гриби, водорості. На їх долю припадає 90% від усіх 
гетеротрофів планети. 

Наведена класифікація відносно умовна, оскільки продуценти й 
консументи інколи частково можуть виступати в ролі редуцентів. 

Ці групи організмів складають трофічні рівні. Таким чином, 1 
трофічний рівень — продуценти, 2 трофічний рівень — консументи першого 
порядку (фітофаги); 3 трофічний рівень — консументи другого порядку 
(м'ясоїди) тощо. 

Підраховано: якщо на кожний наступний рівень переходить 10 -20% 
енергії попереднього рівня (правило Р.Л. Ліндемана), то з 1000 калорій, які 
отримають продуценти, енергії вистачить на 5-6 рівнів. Тому ланцюг 
живлення включає здебільшого всього 4-5 ланок. У екосистемах не може 
бути кругообігу енергії аналогічно кругообігу речовин, оскільки втрачена в 
ланцюгах живлення енергія може бути поповнена тільки надходженням 
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нових її порцій у вигляді сонячного випромінювання або запасів органічної 
речовини. 

У ланцюгах живлення окремо виділяють ланцюги м'ясоїдні, пасовищні 
(продуценти — консументи) та ланцюги детритні (органічна мертва речовина 
— бактерії — детритофаги — хижаки детритофагів). 

У екології виділяють такі поняття: 
1. Ефективність споживання — це відсоток продукції одного 

трофічного рівня, який «з'їдається» іншим трофічним рівнем. Виходячи з 
— 25%, для фітопланктону — 50%, хребетних хижаків — 50-100%, 
безхребетних хижаків — 25% (Одум, 1989). 

2. Ефективність засвоєння (асиміляції) — відсоток їжі, яка після 
надходження в травну систему консумента всмоктується й витрачається на 
ріст, розмноження, роботу: 

^■І.І = А-2 + Е, 

А-з І — споживання; Л2 — засвоєння; Е — екскременти. 

А, = ріст + розмноження + Ао 2 

А<,2 — дихання. 
Ефективність засвоєння у фітофагів та детритофагів 20-50%; у 

консументів І порядку — 10 — 15%; у консументів 2 порядку — 30-80%, 
залежно від подібності тканин (Одум, 1989). 

3. Ефективність накопичення біомаси — це енергія, яка 
використовується на приріст біомаси. У пойкілотермних організмів вона 
складає 10%, у гомойотермних — 1-2% (решта іде на дихання, на 
підтримання температури тіла та виділяється з організму у вигляді 
екскрементів). 

Екологічні піраміди. Трофічну структуру екосистем можна зобразити 
графічно, використовуючи для цього дані про енергію, біомасу або 
чисельність організму, у вигляді екологічних пірамід. 
Поняття про екологічні піраміди було введено в науку Ч.Елтоном (Англія, 
1927). 
Розрізняють піраміду енергії, чисел та біомаси. 

Піраміда енергії. Якщо кожний трофічний рівень зобразити у вигляді 
прямокутника, довжина якого буде пропорційна кількості енергії, що 
накопичується на цьому рівні, то під час переходу від трофічного рівня «п» 
до трофічного рівня «п+1» енергія, згідно з другим законом термодинаміки, 
буде зменшуватись (рис. 30). 
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Рис. 30. Піраміда енергії (за В.П.Кучерявим, 2000) 
Піраміда чисел. Піраміда чисельності відбиває щільність особин на 

кожному трофічному рівні. Якщо трофічні рівні ланцюга зобразити у вигляді 
прямокутників, довжина яких пропорційна чисельності особин на кожному 
рівні, то в напрямку від першого рівня (чисельність продуцентів) до рівня 
консументів (першого й наступних порядків) чисельність особин у 
популяціях зменшується, а розміри особин збільшуються. Піраміда має 
вигляд трикутника з вершиною вгору. Інколи піраміда має зворотний 
характер і направлена вершиною вниз. Наприклад, на одному дереві може 
жити велика кількість комах. 

Піраміда біомаси. Піраміда біомаси відбиває біомасу на кожному 
трофічному рівні на 1 м кв. Кожний трофічний рівень зображується 
прямокутником, довжина якого пропорційна біомасі цього рівня. Біомаса 
трофічного рівня буде зменшуватись від рівня «п» до рівня «п+1». 
Кількість продуцентів за масою звичайно вища, ніж консументів (звідси — 
форма піраміди). У деяких екосистемах (наприклад пасовища) піраміда 
біомаси має зворотний характер (біомаса травоїдних більша, ніж біомаса 
рослин), або водні екосистеми, де біомаса фітопланктону поступається 
біомасі зоопланктону. 

5.3. Кругообіг речовин в екосистемах Важливу роль у 
переносі матерії в екосистемах відіграють постійні цикли елементів, які 
суттєво відрізняються від перетвореної енергії, котра деградує у вигляді 
тепла й ніколи не буде використана знову. Неорганічні 
елементи надходять з довкілля, проходять крізь організми й знову 
повертаються у зовнішнє середовище, а потім знову включаються до складу 
живої речовини. Таким чином, кожний елемент використовується багато 
разів, що й складає біогенний кругообіг речовин. Звичайно, що під час 
переходу від одного трофічного рівня до іншого елементи частково 
виключаються з кругообігу у вигляді руди, вугілля, нафти, газу, торфу. 
Можна говорити про цикли таких елементів, як 02, Н, Р, S, С. 

5.4. Біомаса. Продуктивність екосистем. Продукція первинна та 
вторинна. Чиста та валова продукція. 

Біомаса — це кількість живої речовини (в одиницях маси), що 
припадає на одиницю площі або об'єму (т/м кв, г/м кв). Біомаса може бути 
також виражена в енергетичних одиницях, які містяться у відповідній 
одиниці маси живої речовини (в джоулях). Залежно від походження 
розрізняють фіто-, зоо- та бактеріомасу. 

Продуктивність екосистем — це кількість органічної речовини (в 
одиницях маси або енергії), що виробляється з одиниці поверхні за одиницю 

 



9 

 

часу. Наприклад, продуктивність тропічного лісу — кг / на м кв за рік тощо. 
Продуктивність біологічна (екосистем) буває первинною, вторинною, 
чистою й валовою. 

Первинна продуктивність (або продукція) — це біомаса або енергія, 
створена продуцентами за одиницю часу на одиницю простору. Розрізняють 
валову первинну продуктивність (ВПП) — швидкість, з якою сонячна 
енергія перетворюється продуцентами на органічну сполуку під час 
фотосинтезу (її виражають в кал / м кв в годину), і чисту первинну 
продуктивність (ЧПП) — енергію, що іде на приріст або поглинається 
деструкторами: 

ВПП = ЧПП + Д, 
де ВПП — валова первинна продуктивність; ЧПП — чиста первинна 
продуктивність; Д — енергія дихання. 

Можна сказати, що валова первинна продуктивність (ВПП) — це 
енергія, фіксована в процесі фотосинтезу, а чиста первинна продуктивність 
(ЧПП) — швидкість приросту біомаси, яка може бути засвоєна 
гетеротрофними організмами. У тропічних лісах на дихання йде 70-80% 
енергії, в лісах помірної зони — 50-75% (Одум, 1989). 

Вторинна продуктивність (або вторинна продукція) — загальна 
кількість органічної речовини, яка вироблена всіма гетеротрофами на 
одиницю площі за одиницю часу. Вторинна продуктивність також 
поділяється на валову й чисту. 

З 1964 по 1974 роки вчені світу брали участь у створенні Міжнародної 
біологічної програми (МБП). її метою був збір інформації про продуктивність 
екосистем. За їх даними, чиста первинна продуктивність (ЧПП) екосистем 
суходолу складає 110-120 мільярдів тонн сухої речовини на рік, а 
продуктивність водних екосистем морів та океанів — 50-60 мільярдів тонн 
сухої речовини (Бігон, Харпер, 1989). 

Найбільш продуктивними є: екваторіальні ліси, мангрові ліси, дощові 
тропічні ліси, болота, естуарії, коралові рифи. їх продуктивність — 3500-4000 
г/м кв • рік. 

Фактори, що лімітують первинну продукцію на суходолі: світло, С02, 
Н20, мінеральні речовини, низький рівень фотосинтетичних процесів (рідко 
буває більшим, ніж 10% ФАР). 
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Фактори, що лімітують первинну продукцію водних екосистем: 
біогенні елементи, світло, температура. Високопродуктивні водні екосистеми 
(естуарії, внутрішній шельф, зони океанічних апвелінгів (рис. 31) мають  

 
5.5. Шляхи підвищення біологічної продуктивності екосистем. 
Велика частина планети вкрита океаном і пустелями, які мають дуже 

низьку первинну продуктивність (біологічні пустелі). Висока первинна 
продуктивність спостерігається лише в деяких районах. 
Іригація та використання пустель під ріллю не завжди реальні. Виникають 
такі екологічні проблеми, як засолення грунтів та інші. 

Розорюваність земель, знищення лісів і відведення звільнених земель 
під ріллю також мають негативні екологічні наслідки. Вітрова й водна ерозія 
швидко руйнують ґрунтовий покрив, знижується продуктивність екосистем, 
ідуть процеси утворення пустель і напівпустель. 

У XX столітті підвищення продуктивності екосистем, як первинної так 
і вторинної, відбулося в основному за рахунок селекції рослин і тварин. Але 
й досі люди не мають достатньої кількості продуктів білкового походження 
(Одум, 1989). 

Збільшення продуктивності екосистем за рахунок підвищення 
продуктивності фотосинтезу — задача, яка потребує вирішення. Відомо, що 
збільшення освітлення не підвищує, а знижує інтенсивність фотосинтезу. 
Людство ще не навчилося керувати процесом фотосинтезу. 

5.5. Класифікація екосистем. 
Оскільки енергія є головною рушійною силою усіх екосистем, то в 

основу їх класифікації покладений саме енергетичний принцип. За Ю. 
Одумом (1989) виділяють чотири типи екосистем: 

1. Природні екосистеми, які отримують тільки енергію Сонця. Це 

 

Рис. 31. Продуктивність фітопланктону та концентрація біогенних елементів у 
водних екосистемах (за М. Бігоном, Дж. Харпером, К. Таунсендом, 1989) 
 



1
1 

 

відкриті океани, великі площі гірських лісів, глибокі озера. Вони займають 
понад 70% площі земної кулі й мають низьку продуктивність. Проте значення 
їх на планеті велике, оскільки вони беруть участь у кругообігу води, 
формують клімат, очищують повітря, підтримують гомеостаз біосфери. 

2. Природні екосистеми, які отримують енергію Сонця та інших 
природних джерел енергії. Крім Сонця, вони використовують енергію вітру, 
дощу, припливів, прибою, течій. Прикладом такої екосистеми можуть бути 
естуарії. 

3. Екосистеми, що отримують енергію від Сонця, а також від людини. 
Наприклад, наземні й водні екосистеми, про які Ю. Одум писав, що хліб, рис, 
кукурудза, картопля частково зроблені з нафти (Одум, 1989). 

4. Штучні екосистеми, що існують завдяки енергії Сонця. Це 
індустріальна міська екосистема. 

Екосистеми можна також поділити на наземні і водні або на 
екосистеми, трофічні ланцюги яких починаються з продуцентів, і екосистеми, 
ланцюги живлення яких починаються з детритоядних організмів. 

Екосистеми 
Наземні: 1. Ліси — 28%; 2. Відкриті території — 17%; 

3. Землі, що обробляються — 10%; 4. Пустелі й напівпустелі — 
45%. 
Водні: 1. Прісноводні; 2. Морські 

Декілька слів окремо про агроекосистеми. Вони займають 10% 
території суходолу. Це штучні екосистеми на початкових стадіях сукцесійних 
перетворень. їх стабільність підтримується людиною. Це сад, город, 
пасовища, луки, теплиці. 
Ч.Елтон писав, що дика природа характеризується стійкістю та стабільністю, 
чого не можна сказати про агроекосистеми. 

Основні риси, що відрізняють агроекосистеми від природних 
екосистем: 

1. Вони використовують, крім енергії Сонця, допоміжну енергію у 
вигляді енергії тварин, добрив, пестицидів, гербіцидів, сільськогосподарської 
техніки, мускульної енергії людини. 

2. Біорізноманіття їх різко знижене. Це необхідно для того, щоб 
отримати максимальний вихід якоїсь однієї культури. 

3. Домінують види рослин і тварин, що перебувають під впливом 
штучного, а не природного добору. 

4. Стабільність агроценозів підтримується постійним вилученням 
біологічної продукції. 

5. Агроекосистеми нестійкі. Вони не здатні до самовідновлення 
(гомеостазу). 

6. У агроценозах найчастіше за все відбуваються «екологічні вибухи» 
— збільшення чисельності окремих видів комах, шкідників. 

Наприклад, у XIX столітті в Ірландії фітофтора знищила весь урожай 
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картоплі, внаслідок чого в країні був великий голод. Або, колорадський жук, 
який з 1920 року значно розповсюдився із заходу Європи на схід. 
З екологічної точки зору вкрай небезпечно повністю перетворювати природні 
екосистеми на агроценози. Останні повинні чергуватись з лісовими смугами, 
перелісками. 

Американський еколог Коммонер писав, що нічого не дається нам 
дарма. Розвиток землеробства призвів до ерозії ґрунтів, забруднення їх 
пестицидами, гербіцидами, мінеральними добривами, великої витрати 
палива. 

5.6. Динаміка екосистем. 
Пригадаємо, що екосистема — це біоценоз + біотоп. Звичайно, такий 

підхід дуже спрощений, але він допоможе краще зрозуміти нові поняття. 
У біоценозах, як і в цілому в природі, постійно відбуваються зміни. Ці зміни 
можуть бути: по-перше, циклічні (добові коливання, розкриття й закриття 
квітів, сон тощо); по-друге, сезонні (листопад, линька, міграції, сплячки в 
тварин, переліт птахів); по-третє, багаторічні (розливи річок, повторні масові 
розмноження тварин). 

Під час циклічних змін відбуваються зміни в біотопах, але вони не 
призводять до зміни одного біоценозу на інший. Направлені нециклічні зміни 
виникають внаслідок руйнування біотопу, і тоді відбувається змінювання 
одного біоценозу на інший. Наведемо приклади. 

Приклад 1. Простежимо зміни, що відбуваються на полі (агроценоз), 
яке не обробляється людиною. У перший рік воно заросте однорічними та 
багаторічними бур'янами. На другий рік, крім бур'янів, з'являються поодинокі 
чагарники та сходи дерев, такі, як береза, вільха, тополя, осика, насіння яких 
легко розповсюджується вітром. З часом ці дерева піднімуться, змінять 
середовище існування. Утвориться листяний ліс із певним видовим складом 
тварин і рослин, грибів і мікроорганізмів. За 30 - 50 років крони цих дерев 
змикаються, створюючи більш сприятливі умови для ялини. Ця деревинна 
порода добре зростає під пологом, вона тіньовитривала. Формується мішаний 
ліс. Береза — порода, що не виносить тіні, тому її відновлення під пологом 
припиняється. 

Через 80-120 років після перших сходів берези утворюється стійкий 
ялиновий ліс зі своїм видовим складом. Змінюється видовий склад тварин, 
птахів, мікроорганізмів. Заповнюються нові екологічні ніші. 

Приклад 2. У 1750 році на Алясці, в містечку Глейшер-Бей (Одум, 
1986) льодовики відступили більше ніж на 100 кілометрів. Залишились 
морени, позбавлені рослинності. З часом вони вкрилися мохами, різними 
видами трав. Через 15 років на цьому місці почали зростати чагарникові 
форми верби. Через 50 років з'явилась вільха, утворилась хаща висотою 15 
метрів. На зміну вільхи прийшла ялина, яка через 150 років утворила густий 
ялиновий ліс. Через 200 років у місцях з надмірною вологою з'явились 
сфагнові мохи. Почалося утворення боліт, загибель дерев. 
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У обох цих прикладах ми спостерігаємо порушення біотопу, зміну 
одного біоценозу на інший. 

Така послідовна незворотна зміна біоценозів, що відбувається на одній 
і тій самій території в результаті впливу природних або антропогенних 
факторів, називається сукцесією. 

Біоценози, які змінюють один одного протягом часу, утворюють серії 
або сукцесійні ряди. У сукцесійній серії темпи змін, що відбуваються, 
поступово уповільнюються. Кінцевим підсумком є формування відносно 
стійкої стадії — клімаксового угруповання, або клімаксу. Клімаксові 
екосистеми здатні до тривалого самопідтримування у відповідному діапазоні 
умов. Клімаксний біоценоз залишається незмінним протягом часу, який 
дорівнює декільком людським життям. У масштабі геологічного часу його 
стійкість відносна. 

У 1916 році американський вчений Ф.Клементе сформулював основні 
етапи сукцесій, розробив теорію сукцесій та ввів поняття моноклімаксу та 
біому. 

За Ф. Клементсом, клімаксний біоценоз визначається регіональним 
кліматом і в кожному районі може існувати тільки один клімаксний біоценоз 
(концепція моноклімаксу). 
Існує інша точка зору, згідно з якою в кожному районі може існувати декілька 
клімаксних біоценозів (Одум, 1986). 

Наведемо приклади сукцесій: 
- у рослинних угрупованнях; 
- сукцесії птахів у лісі; 
- сукцесії фауни трупів; 
- сукцесії фауни на мертвому дереві; 
- сукцесії найпростіших організмів у сінному настої тощо. 

Розрізняють сукцесії: 
- автотрофні (відбуваються в угрупованнях автотрофних організмів. 
Наприклад, заростання озера, поля); 
- гетеротрофні (сукцесії фауни трупів, сукцесії на мертвому дереві. 
Клімаксний стан не наступає. Кінцеве угруповання руйнується й зникає). 

Для автотрофних сукцесій характерні деякі загальні моменти. Рослини 
на ранніх і пізніх стадіях сукцесій характеризуються різною стратегією росту 
й розмноження. 

Залежно від стратегії виживання Е. Піанка (США) розділив усі види 
на г-стратеги і К-стратеги (Піанка, 1981). Я-стратеги — види, які 
використовують багато енергії на розмноження, тобто на нащадків. К-
стратеги — організми, що використовують більше енергії на підтримання 
гомеостазу організму. 
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Висновок: в автотрофних сукцесіях види рослин з г-відбором 
змінюються видами з К-відбором. 
Причини, що викликають сукцесії, зумовлені зовнішніми й внутрішніми, 
природними й антропогенними факторами. Розглянемо їх. 

Кліматичні фактори. Кліматичні умови можуть викликати зміну 
одного біоценозу на інший. У часи максимального просування льодовика 
середня Європа являла собою тундру. Характерними видами були: карликові 
верби, берези, мохи, волосаті носороги, лемінги, вівцебики. У 
міжльодовиковий період потеплішало. Фауна й флора стали більш 
теплолюбивими. 

Геологічні або едафічні фактори. Ерозія, утворення осадових порід, 
гороутворення, вулканізм можуть настільки змінити біотоп, що це викличе 
значні зміни в біоценозах. 

Біологічні фактори — найбільш поширені фактори, які найшвидше 
приводять до зміни біоценозу. Прикладом дії таких факторів можуть бути: 
- життєдіяльність грибів, бактерій, комах, які мешкають на мертвих деревах, 
постійно змінюють середовище існування й тим самим викликають зміну 
біоценозів; 
- міжвидова конкуренція, що відіграє важливу роль у розвитку біоценозів; 
- діяльність людини, яка в багатьох випадках призводить до порушення в 
біотопах, і як наслідок цього — до змін біоценозів (пожежа в лісі, вирубка 
лісу, перевипас худоби, будівництво дамб, запруда річок, осушення боліт, 
розорювання степів тощо). 

Розрізняють сукцесії первинні й вторинні. Первинні сукцесії 
виникають у місцях, які до цього були не зайняті ґрунтоутворюючими 
процесами, позбавлені життя. Наприклад, формування флори й фауни на 
піщаній дюні, на застиглому льодовому потоку, на утвореному острові, на 
новому водосховищі. 

Швидкість зміни одного біоценозу на інший при первинних сукцесіях 
невелика. Утворення клімаксного стану затягується інколи на століття. 
Вторинні сукцесії виникають у місцях, які вже були заселені, а потім 
втратили своїх мешканців внаслідок кліматичних (пожежа, паводки), 

Розглянемо стратегію цих організмів на різних стадіях сукцесій (Одум, 
1986). __________________________________________________________  

Ранні стадії сукцесій Пізні стадії сукцесій 
Рослини г-відбору — бур'яни Рослини К-відбору — чагарники, деревинні 

рослини 

1. Насіння мале, його багато, 
розповсюджується вітром. 

1. Насіння велике, його мало, 
розповсюджується вітром, тваринами, 
птахами. 

2. Співвідношення коренів і стебла низьке. 2. Співвідношення коренів і стебла велике. 
3. Швидкість росту велика. 3. Швидкість росту низька. 
4. Розміри в зрілому віці малі. 4. Розміри в зрілому віці великі. 
5. Тіньовитривалість низька. 5. Тіньовитривалість велика. 
6. Конкурентна здатність мала. 6. Конкурентна здатність велика. 
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геологічних (ерозія, вулканічні виверження) або антропогенних (рубка лісу, 
осушення боліт, випас худоби) явищ. 
Ю. Одум (США) узагальнив найбільш характерні особливості розвитку 
екосистем на різних стадіях сукцесій. 

Висновок 
1. Екологічні сукцесії — закономірний направлений процес, який можна 
передбачити. 
2. Це наслідок змін, які відбуваються в середовищі існування та в 
угрупованнях. 

Розглянемо три принципи функціонування екосистем з точки зору 
екологічних проблем, які виникають під час реалізації цих принципів у 
природі. 

Перший принцип. Отримання ресурсів та вилучення відходів в 
екосистемах відбувається в рамках кругообігу елементів. 
Цей принцип гармонійно пов'язаний із законом збереження маси речовини 
(атоми не зникають і не виникають безслідно, вони можуть 
використовуватися нескінченно: запас їх невичерпний). Цей закон з'явився 
понад 200 років тому. Прикладом порушення першого принципу 
функціонування екосистем є евтрофікація. Азот, фосфор, калій як елементи 
мінерального живлення разом з недоочищеними стоками надходять у 
водоймища. Накопичення біогенних елементів у водоймищах призводить до 
підвищення біологічної продуктивності фітопланктону, а саме синьо-зелених 
водоростей. Внаслідок цього пригнічується ріст вищої водної рослинності, 
відбувається замор риби, погіршуються питні властивості води. 

Другий принцип. Екосистеми існують завдяки сонячній енергії, якої 
багато, оскільки вона утворюється внаслідок радіоактивних процесів на 
Сонці. Вона нешкідлива (відстань від Сонця до Землі — 150 млн км). Ця 
енергія постійна, й можна говорити, що вона вічна. 

Третій принцип. Чим більше біомаса популяції, тим нижче повинен 
бути трофічний рівень, який вона займає. Або, на кінці довгих ланцюгів 
живлення не може бути великої біомаси. 
Сьогодні цей принцип теж порушується. За останні 100 років 
народонаселення значно зросло (десь на 90 млн людей у рік). У багатьох 
країнах світу люди відносяться до III трофічного рівня, тобто їдять м'ясо. 
Щоб забезпечити людей білковою їжею, треба в 10 разів розширити посівні 
площі. Це приводить до ерозії та руйнування ґрунтів. 

Запитання для контролю знань 
1. Дайте визначення екосистеми. 
2. У чому різниця між поняттями: екосистема, біогеоценоз, біоценоз? 
3. Що таке консументи, продуценти, редуценти? 
4. У чому сутність першого та другого законів термодинаміки? 
5. Що таке ланцюги живлення й трофічна сітка? 
6. Що таке екологічні піраміди? Які екологічні піраміди вам відомі? 
7. Яка різниця між первинною й вторинною продуктивністю? 
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8. Назвіть принципи функціонування екосистем. 
9. Що таке агроценози? Дайте характеристику агроценозів. 
10. Що таке сукцесії та сукцесійні ряди? Наведіть приклади. 
11. Який біоценоз називається клімаксним? 
12. Які типи сукцесій вам відомі? 
13. Які фактори викликають сукцесії? 
14. Чим відрізняється гетеротрофна сукцесія від автотрофної? 
15. Які організми називають г- та К-стратегами? 

ТЕМА 6. БІОСФЕРА 
Перші уявлення про біосферу як «зону життя» сформулював 

Ж.Б.Ламарк (1802). Термін «біосфера» було введено в науку австрійським 
геологом Е.Зюссом (1875). Сучасне уявлення про біосферу було створене 
російським ученим В.І. Вернадським (1926). З точки зору ієрархії організмів 
у живій матерії біосфера — це сукупність усіх екосистем, що розповсюджені 
в межах геосфер, з якими взаємодіє жива оболонка Землі. В.І. Вернадський 
називав біосферою ту частину нашої планети, в якій існує або коли-небудь 
існувало життя і яка постійно зазнає або зазнавала дії живих організмів. 

Розглядаючи питання про біосферу, не можна не сказати про 
Володимира Івановича Вернадського, з ім'ям якого пов'язано вчення про 
біосферу. 

Володимир Іванович Вернадський народився в Петербурзі 12 березня 
1863 року. Через 5 років уся родина Вернадських переїжджає до Харкова. Ще 
з дитинства молодого Вернадського турбували думки про таємниці Землі. 
Батьки віддають його до гімназії, де він вчить іноземні мови, вивчає історію, 
філософію. Після закінчення гімназії Вернадський вступає на фізико-
математичний факультет Петербурзького університету. Науки там викладали 
такі вчені, як Д.І. Менделєєв, A.M. Бекетов, В.В. Докучаев (чиїм ім'ям зветься 
Харківський національний аграрний університет), І.М. Сеченов та інші. Саме 
вони зародили у Вернадського думки про Землю, Космос, про особливості 
життя планети. Під час навчання в університеті він починає активно брати 
участь у експедиціях з вивчення грунтів, мінералів. З часом усі свої думки й 
праці Вернадський втілює в наукових доповідях та статтях. У 1897 році він 
захищає докторську дисертацію й незабаром стає професором Московського 
університету. Читає лекції в Парижі, організовує Радієвий інститут, публікує 
свою видатну монографію «Біосфера». 

Думки про вплив життя на природні процеси, що відбуваються на 
Землі, були вперше науково обґрунтовані на межі XIX-XX століть у працях 
В.В.Докучаева. У 20-х роках минулого століття в працях В.І.Вернадського 
була розроблена уява про біосферу як глобальну єдину систему Землі, в якій 
увесь хід геохімічних та енергетичних перетворень визначається життям. 

Участь кожного окремого організму в геологічній історії Землі 
надзвичайно мала. Проте живих істот на Землі нескінченно багато, вони 
мають великий потенціал розмноження, активно взаємодіють із середовищем 
існування і у своїй сукупності утворюють глобальний за масштабом фактор, 
який перетворює верхні оболонки Землі. Значення організмів зумовлене тим, 
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що вони мають велике різноманіття, широко розповсюджені, вже довго 
існують в історії нашої планети; мають вибіркову біохімічну діяльність і 
виключно високу хімічну активність порівняно з іншими компонентами 
природи. 

Усю сукупність організмів на планеті В.І.Вернадський назвав «живою 
речовиною». Основними характеристиками її є сумарна маса, хімічний склад 
і енергія. У 1919 р. він писав: «Под именем живого вещества я буду 
подразумевать всю совокупность организмов, растительности и животных, в 
том числе и человека. С геохимической точки зрения, эта совокупность 
организмов имеет значение только той массой вещества, которая её 
составляет, её химическим составом и связанной с ней энергией» 
(Вернадський, 1969). 

Біосфера — це зона Землі, на яку впливає жива речовина. Із сучасних 
позицій біосферу розглядають як найбільш велику екосистему планети, яка 
підтримує глобальний кругообіг речовин. 
Усі екосистеми планети (моря, гори, болота, ліси, степи, пустелі й 
напівпустелі, агроценози, естуарії та багато інших) у сукупності складають 
величезну екологічну систему планети — біосферу. 
Біосфера — оболонка Землі, склад, енергетика та організація якої зумовлені 
взаємодією її біотичних і абіотичних компонентів. Біосфера включає всі 
організми, їх залишки, зони атмосфери, гідросфери й літосфери, які населені 
та видозмінені цими організмами. 
До складу біосфери, крім живої речовини (рослин, тварин і мікроорганізмів), 
входять біогенна, біокосна і косна речовини. 

Біокосна речовина, за В.І. Вернадським, — речовина, яка виникла 
внаслідок спільної діяльності живих організмів та абіотичних процесів. Це 
джерело дуже потужної потенціальної енергії (грунт, вода, кора 
вивітрювання, атмосфера, нафта, кам'яне вугілля, бітуми, вапняки). 

Косна речовина — речовини неорганічного походження. Крім того, до 
складу біосфери входять радіоактивні речовини, які утворюються внаслідок 
розпаду радіоактивних елементів. 

Найбільш суттєвою рисою біосфери є біогенна міграція атомів 
хімічних елементів, яка викликана енергією Сонця й позначається процесом 
обміну речовин, ростом і розмноженням організмів. Сучасне життя поширене 
в гідросфері, літосфері й атмосфері. Межа життя в атмосфері визначається 
наростанням з висотою ультрафіолетової радіації. Усе живе, що піднімається 
вище озонового екрана (25-27 км), гине. У гідросфері життя поширене до 
більш значних глибин — до максимальних (11 км). У літосфері життя 
обмежує температура гірських порід і підземних вод. Найбільша глибина, де 
у породах земної кори виявлено бактерії, становить 4 км (нафтоносні 
родовища). Біосфера виникла одночасно з виникненням життя на Землі 
(понад 4 млрд років тому) у вигляді примітивних біоценозів у первинному 
Світовому океані. Понад 450 млн років тому біосфера почала включати 
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суходоли. Еволюція біосфери на суходолі призвела до виникнення великого 
біорізноманіття. 

Основними факторами еволюції біосфери сьогодні слід вважати: 
абіотичні (космічні, геологічні), біотичні (мінливість, спадковість, боротьба 
за існування, природний добір), а також антропогенні. 
Загальна біомаса біосфери складає понад 85-100 млрд тонн сухої органічної 
речовини, в тому числі у Світовому океані — 30 млрд тонн сухої органічної 
речовини або 4,2 • 1021 Дж на рік. 

Потенціальна біопродуктивність біосфери є основним джерелом 
забезпечення людства продуктами харчування. Глобальний дефіцит 
продуктів харчування зумовлений обмеженістю потенціальної 
продуктивності біосфери й демографічним вибухом. 

Розподіл життя в біосфері характеризується значною 
нерівномірністю. Воно слабо розвинене в пустелях, надрах землі, глибинах 
океану, високо в горах, тоді як в інших ділянках біосфери надзвичайно багате 
й різноманітне. Найвища концентрація живої речовини спостерігається на 
межах поділу основних середовищ — у ґрунті, в поверхневих шарах океану, 
на дні водоймищ і особливо — на літоралі, в мішаних лісах та естуаріях річок, 
де всі три середовища — ґрунт, вода й повітря — близькі один до одного. Усі 
місця найбільшої концентрації організмів у біосфері В.І. Вернадський назвав 
«плівками життя». 
В.І. Вернадський вивчав хімічний склад живих організмів. Було встановлено, 
що сумарний хімічний склад живих організмів багато в чому відрізняється 
від складу атмосфери й літосфери. Він наближений до хімічного складу 
гідросфери абсолютною перевагою атомів водню й кисню. В живих 
організмах на відміну від гідросфери велика частка вуглецю, кальцію й азоту. 

Сьогодні відомо, що 99,9% маси живих організмів припадає на 14 
елементів (Н, О, С, N Са, К, Si, Mg, P, S, A1, Ка, Fe, О), котрі переважають і в 
земній корі, становлячи в ній 98,9%, тільки в інших співвідношеннях. 

У організмах виявлено майже всі елементи таблиці Д.І. Менделєєва, 
тобто вони характеризуються тією ж хімічною будовою, що й нежива 
природа. В.І. Вернадський вважав, що жива речовина є найактивнішою 
формою матерії у Всесвіті. Вона здійснює велетенську геохімічну роботу в 
біосфері. 

Жива речовина в біосфері виконує такі планетарні функції: 
1. Енергетична функція живої речовини полягає в трансформації понад 

99% енергії, що надходить на поверхню Землі, від Сонця. Переважно ця 
енергія йде на хімічні й фізичні процеси в гідросфері, літосфері й атмосфері. 
На Землі існує лише один процес, коли енергія Сонця зв'язується й 
запасається (іноді на досить тривалий час) у вигляді енергії органічних 
сполук. Це фотосинтез. Спалюючи кам'яне вугілля, ми використовуємо 
сонячну енергію, яку запасли рослини сотні мільйонів років тому. Для 
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сучасної біосфери характерні поклади вугілля та інших органічних речовин, 
які утворились у палеозої, мезозої й кайнозої. 

2. Редуцентна функція полягає в тому, що за рахунок життєдіяльності 
величезної кількості гетеротрофів, в основному грибів, тварин і 
мікроорганізмів, відбувається робота з розкладання органічних решток. 
Органічні сполуки розкладаються до вуглекислого газу, аміаку, води, а в 
анаеробних умовах — ще й до водню та вуглеводів. Продукти мінералізації 
знову використовуються автотрофами. Так здійснюється кругообіг речовин у 
природі. Крім того, в грунті частина речовин ароматичної природи, які 
вивільняються, під впливом життєдіяльності мікроорганізмів, знову 
сконденсується з утворенням складного комплексу сполук — ґрунтового 
гумусу. Цей процес стимулюється діяльністю багатьох ґрунтових груп 
гетеротрофів. Гумус є основою родючості грунту. 

3. Газова функція живої речовини пов'язана з тим, що багато газів 
планети мають органічне походження, тобто є продуктами життєдіяльності 
живих істот. Так, кисень в атмосфері, на долю якого припадає 21%, 
виділяється внаслідок фотосинтезу зеленими рослинами. Накопичення 
кисню в атмосфері почалося ще з докембрію. До настання палеозою вміст 
його, за деякими даними, не перевищує 10% сучасного. Весь наявний вільний 
кисень в атмосфері оцінюється в 1,6^1016 г, зелені рослини можуть відтворити 
його за 10 000 років (Н.М.Чернова, О.М.Билова, 1986). У верхніх шарах 
тропосфери під дією ультрафіолетового випромінювання з кисню 
утворюється озон. Існування озонового екрану також є наслідком діяльності 
живої речовини, яка, за висловом В.І.Вернадського, «мовби сама створює 
собі сферу життя». 
Вуглекислий газ є також продуктом дихання всіх живих істот планети. 
Сучасна атмосфера містить 0,3% СО2. Вміст СО2 в атмосфері раннього 
періоду розвитку життя був значно вищим. Протягом фанерозою він 
змінювався в досить широкому діапазоні. В девоні на початку карбону, а 
також у пермі він перевищував сучасний рівень у 6 -10 разів, а починаючи з 
середини крейди неухильно знижується. 

Азот може надходити в атмосферу за рахунок процесу денітрифікації 
(відновлення окислів азоту до вільного азоту). Цей процес відбувається під 
дією мікроорганізмів у ґрунтах за анаеробних умов. 
До газів органічного походження належить також сірководень, метан і безліч 
інших летких сполук, створених живою речовиною. Протягом одного дня 1 
га ялінцевого лісу може виділити в атмосферу до 30 кг летких речовин — 
фітонцидів. 

4. Окислювально-відновна функція полягає в тому, що за рахунок 
життєдіяльності мікроорганізмів у біосфері здійснюються такі хімічні 
процеси, як окислення й відновлення елементів із змінною валентністю (азот, 
сірка, залізо, марганець та ін.). До таких мікроорганізмів належать 
денітрифікуючі і сульфатредукуючі бактерії, які відновлюють з окислених 
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форм азот до елементарного стану та сірку з сірководню. Мікроорганізми - 
окислювачі можуть бути як автотрофами, так і гетеротрофами. Це бактерії, 
які окислюють сірководень і сірку, нітри — і нітрофікуючі мікроорганізми, 
залізні й марганцеві бактерії, що концентрують ці метали в своїх клітинах. 
Геологічні наслідки діяльності цих організмів виявляються в утворенні 
осадових родовищ сірки, утворенні в анаеробних умовах покладів сульфідів, 
металів, а в аеробних умовах — у виникненні залізних і залізомарганцевих 
руд. 

5. Концентраційна функція полягає в тому, що численні організми 
наділені здатністю накопичувати, концентрувати в собі певні елементи, 
незважаючи на подекуди надто мізерний вміст їх у навколишньому 
середовищі. Організми можуть концентрувати в собі кальцій, кремній, 
натрій, амоній, йод тощо. Відмираючи, вони утворюють сполучення цих 
речовин. Виникають поклади таких сполук, як вапняки, боксити, фосфорити, 
осадова залізна руда та ін. Багато з них людина використовує як корисні 
копалини. 

У цілому біосфера схожа на великий, гігантський організм, в якому 
автоматично підтримується гомеостаз та існують різні зв'язки: енергетичні, 
хімічні, трофічні, інформаційні. 

В.І.Вернадський розробляв також вчення й про ноосферу. Сам термін 
«ноосфера» (noos — розум, Sphaira — куля, тобто сфера, в якій діє розум) був 
запропонований двома французькими вченими С. Леруа і Тейяром де 
Шарденом. За Вернадським, ноосфера — це такий етап розвитку біосфери, 
коли розумова діяльність людини стане головним, провідним фактором у 
біосфері. Слід відзначити, що В.І. Вернадський розглядав ноосферу як 
майбутній стан біосфери. На його погляд, цивілізація ще дуже далека від 
такого стану. 

У своїй книзі «Несколько слов о ноосфере» він у 1944 році визначив 
декілька загальних умов, необхідних для створення або переходу до 
ноосфери: 

1. Суспільство повинно бути єдиним в інформаційному й 
економічному відношеннях. 

2. Ноосфера — явище всепланетне, тобто суспільство повинно прийти 
до рівності рас і народів. 

3. Ноосфера не може бути створена доти, поки не припиняться війни 
між народами. 

6.1. Біогеохімічні цикли. 
Хімічні елементи циркулюють у біосфері характерними шляхами із 

зовнішнього середовища в організм і знову в зовнішнє середовище. Процеси 
руху хімічних елементів, які відбуваються за участі живої речовини, 
називаються біогеохімічними циклами. Рух необхідних для життя елементів 
і неорганічних сполук можна назвати колообігом елементів живлення. 
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Стосовно біосфери, біогеохімічні цикли можна розподілити на два основні 
типи: 1) кругообіг газоподібних речовин з резервним фондом в атмосфері або 
гідросфері; 2) осадовий цикл з резервним фондом у земній корі. 

Із газоподібних кругообігів розглянемо два глобальних кругообіги — 
вуглецю й води. Вони мають дуже велике значення для людства. Від змін, 
які відбуваються в цих колообігах, залежить майбутнє людства на Землі. 
Вуглекислий газ надходить в атмосферу за рахунок дихання всіх організмів. 
Друге його джерело — виділення по тріщинах земної кори з осадових порід 
завдяки хімічним процесам (рис. 33). 

 

Можна вважати, що цей С02теж має біогенне походження. Частина 
вуглекислого газу надходить в атмосферу з мантії Землі під час вулканічних 
вивержень. Це 0,01% всього С02, що виділяється живими організмами 
(Н.М.Чернова, О.М.Билова, 1986). Крім С02, в атмосфері присутні в 
невеликій кількості СО (0,1 частини на мільйон) і СН4 — 1,6 частини на 
мільйон. Ці сполуки, як і С02, перебувають у швидкому кругообігу: 0,1 року 
для СО; 3,6 року для СН4 і 4 роки для С02. СО і СН4 утворюються під час 
неповного або анаеробного розкладу органічних сполук. Надалі в атмосфері 
вони окислюються до С02. Сьогодні запаси вуглецю в атмосфері оцінюють у 
700 млрд тонн, а в гідросфері — 50 000 млрд тонн. Річний фотосинтез складає 
для атмосфери 30 млрд тонн і для гідросфери — 150 млрд тонн. Виходячи з 
цих цифр, час кругообігу С 02 складає 300-400 років (Р. Дажо, 1975). Кількість 
С02 в атмосфері не зменшується, його запаси постійно збільшуються за 
рахунок дихання, бродіння, зведення лісів, розорювання ґрунтів, згоряння. Зі 
збільшенням вмісту С02 в атмосфері пов'язана глобальна екологічна 
проблема — потепління клімату. 

Кругообіг води на планеті. Цей кругообіг добре викладений у 
Ю.Одума (1989). На рис. 34 кругообіг показано з точки зору енергетики 
водної екосистеми. 

 

Рис. 33. Біологічний кругообіг вуглецю (за Б. Боліним, 1972) 
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Шляхи: перший — використовує сонячну енергію, а другий віддає енергію 
озерам, річкам і виконує роботу, корисну для людини (наприклад на ГЕС) 

(за Ю.Одумом, 1986) 
Частина кругообігу здійснюється за рахунок енергії Сонця, в інших 

частинах кругообігу енергія звільняється й може бути використана 
екосистемами й гідроелектростанціями. Близько третини енергії Сонця, яка 
надходить до Землі, витрачається на кругообіг води. Ю.Одум звертає увагу 
на два аспекти кругообігу води: 

1. Море втрачає через випаровування більше води, ніж отримує з 
опадами; на суходолі ситуація протилежна. В деяких районах планети 90% 
опадів приноситься з моря (долина Міссісіпі). 

2. Внаслідок діяльності людини стік збільшується, а поповнення фонду 
ґрунтової води скорочується. Вода в деяких районах стає, як нафта, ресурсом, 
що не відновлюється. 

Стосовно кругообігу азоту, то більшість студентів вже добре з ним 
знайома з таких навчальних дисциплін, як основи сільського господарства, 
фізіологія рослин. На рис. 35 наведена схема основних стадій кругообігу 
азоту в природі. 

Кругообіг кисню. Кисень атмосфери накопичений за рахунок 
фотосинтезу. Єдине джерело абіогенного надходження вільного кисню — 
фотоліз води у верхніх шарах атмосфери. У природі існує два 
фундаментальних процеси, протилежних один одному, — це фотосинтез у 
рослин і дихання. Кількість молекул 02, що їх виділяють зелені рослини, 
пропорційна кількості молекул С02, що зв'язуються. Кисень, що виділяється 
під час фотосинтезу, йде на дихання живих істот та на окислення вуглецю під 
час мінералізації органічних сполук. Накопичення кисню в атмосфері 
планети розпочалося ще з докембрію. Надалі концентрація кисню зростала й 
досягла сьогодні 21%. Збільшення кисню в атмосфері в далекі геологічні часи 

 

Рис. 34. Енергетика гідрологічного циклу 
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можна розглядати як величезну екологічну катастрофу. Оскільки більшість 
прокаріотів кембрію та палеозою не була пристосована до підвищення 
концентрації кисню, то вони звільнили місце для інших таксонів. Весь 
наявний запас кисню оцінюється в 1,6^1015 г. Зелені рослини можуть 
відтворити його за 10 000 років (Н.М.Чернова, О.М.Билова, 1986). 

 

Запитання для контролю знань 

1. Що таке біосфера? Схарактеризуйте сучасні уявлення про біосферу. 
2. Які елементи входять до складу біосфери? 
3. Назвіть планетарні функції живої речовини біосфери. 
4. Проаналізуйте вчення В.І.Вернадського про ноосферу. 
5. Назвіть основні біогеохімічні цикли. 
6. Як відбувається кругообіг води на планеті? 
7. Складіть схему кругообігу кисню. 

ТЕМА 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЕКОСИСТЕМ СВІТУ. у 
Екосистеми, що є в сучасній біосфері, належать до двох основних 

категорій. По-перше, це природні екосистеми, що виникають та існують 
незалежно від людини, і, по-друге, штучні антропогенні екосистеми, які 
(наприклад, посіви) створюються людиною. 
Сьогодні на планеті Земля всі екосистеми можна поділити на дві частини: 

природні та штучні. Такий поділ виправданий у зв'язку з наростаючим 
впливом людини в біосфері. У свою чергу, ці дві складові біосфери 
розділяють на менші структурні одиниці. Основою такого поділу є 

 

Рис. 35. Кругообіг азоту в біосфері (за К. Делвичем, 1972) Осадовий цикл. 
Більшість елементів і сполук «прив'язані» до Землі. їх кругообіги входять у 
загальний осадовий цикл. Циркуляція в такому циклі здійснюється шляхом 
ерозії, гороутворення, вулканічної діяльності, утворення осаду. 
До осадових циклів відносять кругообіг фосфору, сірки, натрію, кальцію. Ці 
цикли добре викладені в монографіях з екології Ю.Одума (1989), М.Біґона, 
Дж.Харпера (1989), Р.Дажо (1975), куди можуть звернутися всі, кого 
цікавлять ці питання. 
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принципові відмінності у функціонуванні того чи іншого типу екосистеми. 
Існує класифікація екосистем залежно від об'єму створюваної продукції 
(Уїтеккер, 1975), а саме: 

• Екосистеми найвищої продуктивності, в межах 2000 — 3000 г/м2 на рік. 
До них належать екосистеми тропічних вологих лісів. 

• Екосистеми високої продуктивності, в межах 1000 — 2000 г/м2 на рік. 
До них належать листяні ліси помірної зони та луки. 

• Екосистеми помірної продуктивності, в межах 250 — 1000 г/м2 на рік. 
До них належать степи та чагарники. 

• Екосистеми низької продуктивності, менше 250 г/м2 на рік. До них 
належать пустелі та напівпустелі. 
Різноманіття екосистем на нашій планеті є важливим фактором загальної 

стійкості біосфери. 
Дамо короткі характеристики окремих екосистем нашої планети. При 

загальній характеристиці екосистем звернемо увагу на основні компоненти, 
які визначають тип функціонування екосистеми, характерний вигляд і склад 
фауни та флори. 

7.1. Тундри. 
Екосистеми тундр розміщуються головним чином у Північній півкулі, на 

Євро-Азіатському та Північно-Американському континентах в районах, що 
межують з Північним Льодовитим океаном. Загальна площа, яку займають 
екосистеми тундр та лісотундри у світі, дорівнює 7 млн. км (4,7% площі 
суходолу). Середня добова температура вище 0° С спостерігається протягом 
55—118 діб у рік. Веґетаційний період починається в червні та закінчується 
у вересні. Кількість опадів незначна — 200 — 400 мм на рік, але вологість 
ґрунту влітку досить висока внаслідок низького випаровування (на нього 
витрачається тільки 30% загальної кількості опадів) та наявності вічної 
мерзлоти. Суворість клімату тундри посилюють постійні сильні вітри, в 
зимовий період під їхнім впливом відмирають усі частини рослин, що 
височать над поверхнею снігу. Тундри Євразії та Північної Америки дуже 
подібні між собою. Ареали багатьох видів рослин і тварин тундр охоплюють 
обидва 
континенти. Аналогічні кліматичні умови складаються у високогір'ї, де 
формуються гірські тундрові екосистеми, що схожі на зональні. 
Рельєф поверхні тундри в основному рівний. Ґрунти слабо розвинуті, 

торфові та болотисті. Вони погано прогріваються і тому процеси гуміфікації 
та мінералізації йдуть в них повільно. Ґрунти завжди кислі, вміст гумусу в 
них не перевищує 1 — 2%. 
У рослинному покриві переважають низькорослі чагарники — карликова 

берізка, приземкуваті види верби, чорниця, лохина та водяниця. 
Місцями ростуть осоки та пухівка. Основний фон рослинного покриву 

становлять кущисті лишайники та мохи. Широко розповсюджені види 
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лишайників з родів Сіасіопіа та Сеігагіа. До них належить відомий оленячий 
мох — ягель. Вищі рослини тундр, звичайно, представлені багаторічними 
видами, що мають потовщені підземні частини з запасами поживних речовин, 
завдяки яким забезпечується раннє весняне відростання та швидке цвітіння. 
Ця особливість тундрових рослин дуже важлива в умовах короткого літа. 
Тваринний світ екосистем тундр бідний. Його формування обмежують 
злиденний запас рослинної їжі та суворість клімату. На зиму більшість 
мешканців тундри міґрує в лісову зону, птахи відлітають на південь. 
Постійними зимовими мешканцями тундри є невелика кількість видів: 
лемінги, деякі ховрахи, песці, полярна сова. Влітку життя тундр оживляє маса 
водоплавних птахів (гуси, казарки, качки, кулики), але вони включаються в 
тундрові трофічні ланцюги тільки частково, оскільки харчуються в 
основному на прибережних водоймах. Однак гуси та качки використовуй в 
їжу до 50 — 80% рослинності тундри в місцях свого гніздування. 
Постійними мешканцями тундри є північні олені. Але це кочові тварини. 

Вони залишають тундру на зимові місяці, коли з-під твердого снігового 
покриву вони не можуть здобувати ягель — основну свою їжу. Середину літа 
північні олені проводять на узбережжі, де достатньо кормів та вітер відганяє 
кровосисних комах. Такий самий характер мають кочівлі і домашніх 
північних оленів. У результаті перевипасу оленями мохо- лишайникові 
тундри перетворюються в лугові з переважанням на них щучнику і тонконога. 
Хижаки тундри представлені совами, песцями, частково білим ведмедем. У 
цілому вони нечисленні. Чисельність хижаків у різні роки помітно 
змінюється, повторюючи відповідні зміни чисельності травоїдних тварин, 
особливо лемінгів. Ґрунтові тварини заселяють тільки поверхневі частини 
ґрунту. У деструкції органічної речовини в екосистемах тундри перше місце 
посідають не бактерії, а гриби. 
Загалом вплив тварин на рослинний покрив тундр досить великий. На 

прикладі тундр добре помітна взаємозумовленість існування цих двох груп 
живих організмів. Первинна продуктивність екосистем тундр невелика — 
складає в середньому 140 г сухої органічної речовини на 1 м2 в рік. Валова 
біологічна продуктивність в тундрах не перевищує 340 г/м2 у рік. Запаси 
фітомаси коливаються від 0,1 до 100 тонн на гектар. Тундрові екосистеми 
характеризуються крихкістю та вразливістю. Порушення цих екосистем 
тривають досить довго, відновлювальні процеси йдуть поволі. 

7.2. Лісові екосистеми помірного поясу. 
Лісові екосистеми займають на Земній кулі великі площі. В їхньому 

рослинному покриві переважають дерева. Залежно від ґрунтово - 
кліматичних умов та географічного положення лісові екосистеми 
поділяються на тайгу, змішані та листяні ліси. 
Тайга. Тайгою називають шпилькові ліси, що широкою смугою 

простягаються на Євро-Азіатському та Північно-Американському 
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континентах південніше від лісотундри. Екосистеми тайги займають 13,4 
млн. км2, що становить 10% поверхні суходолу або 1/3 всієї лісовкритої 
території Земної кулі. 
Для екосистем тайги характерна холодна зима, хоча літо доволі тепле і 

тривале. Сума активних температур у тайзі становить 1200—2200°. Зимові 
морози сягають до -30°-40°С. Опадів випадає від 300 до 1600 мм на рік. 
Ґрунтові процеси, внаслідок тривалої зими, йдуть малоактивно, гуміфікація 
сповільнена. Ґрунти в основному підзолисті. 
Деревостій у тайзі представлений ялиною сибірською або єв - ропейською, 

ялицею, соснами та модриною. У Північній Америці їх замінюють тсуга та 
псевдотсуга. Всі ці види в цілому мало вибагливі щодо родючості ґрунту. 
Модрина переважає на сході Євразії, сосна тяжіє до сухих або заболочених 
ґрунтів. Для Земної кулі екологічно важливі соснові ліси — вони займають 
друге місце після вологих тропічних лісів за продукцією газоподібного кисню 
в розрахунку на одиницю поверхні ґрунту. 
Кореневі системи дерев, як правило, поверхневі (окрім сосни). Це робить 

тайгу нестійкою до посух та схильною до буреломів. Зімкнутість крон дерев 
висока і на землю проникає мало світла. Тому у тайзі слабо розвинуті підлісок 
і трав'яний покрив. Ґрунт вкритий зеленими мохами, а в більш вологих місцях 
— сфагнумом. На моховому покриві часто ростуть дрібні чагарнички — 
брусниця, чорниця, лохина та мучниця. 
Фауна екосистем тайги багатша, ніж тундри. Важливим видом кормів є 

насіння шпилькових порід дерев. Ними харчується велика кількість видів 
гризунів та птахів. Врожаї насіння шпилькових порід досить сильно 
змінюються у різні роки, тому у тварин спостерігаються кочівлі. Важливим 
джерелом корму в тайзі є бруньки дерев та чагарників, їх широко 
використовують в їжу. Численні тут і комахи-фітофаги, зокрема, ті, що 
живляться деревиною. На деревах оселяється велика кількість видів 
паразитичних та сапрофітних грибів. Є тут також тварини ризофаги, що 
живляться корінням. Найбільш характерні в цій групі дротяники — личинки 
жуків-коваликів. Фауна хижаків представлена риссю, соболем, росомахою, 
вовком, бурим ведмедем, лисицею. Чимало тут комахоїдних видів птахів — 
дятли, повзики, дрозди, синиці та інші. Є тут також земноводні та плазуни. У 
тайзі трапляється багато кровосисних комах (кліщі, комарі, мошки та інші). 
У цілому трофічна мережа тайги багатша та складніша, ніж у тундрі. Трофічні 
ланцюги більш довгі та мають паралельні ділянки, тому екосистеми тайги 
порівняно з тундровими стійкіші до різних порушень. 
Біомаса екосистем тайги складає 350—400 тонн/га, а річна продукція — 

8—10 тонн/га. В умовах більш континентального клімату, де переважає 
модрина та деревостої розріджені, біомаса знижується до 50—200 тонн/га, а 
річна продукція до 4—6 тонн/га. 
Екосистеми тайги можуть також формуватися в гірських масивах і 

представляють там один із гірських поясів. Такі типи екосистем можна 
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спостерігати в Карпатах. Тут вони утворені ялиною європейською, білою 
ялицею та сосною. Деревостої частіше одноярусні, підлісок відсутній. Для 
фауни гірських поясів характерна присутність ізольованих популяцій таких 
видів, як глухаря та довгохвостої сови. 
Змішані та листяні ліси помірної зони. Екосистеми цього виду поширені 

на півдні від зони тайги. Вони охоплюють майже всю Європу, простягаються 
більш чи менш широкою смугою в Євразії, добре виражені в Китаї. Є ліси 
такого типу й в Америці. І Кліматичні умови в зоні листяних лісів більш м'які, 
ніж у зоні тайги. Зимовий період триває не більше 4—6 місяців, літо тепле. 
На рік випадає 700—1500 мм опадів. Ґрунти підзолисті. Листовий опад сягає 
2—10 тонн/га на рік. Він активно залучається до гуміфікації та мінералізації. 
Тому ґрунти листяних лісів багатші на гумус та мінеральні речовини, ніж 
ґрунти у тайзі. Запас гумусу досягає 10—20 тонн/га. У фауні ґрунтових 
фітофагів переважають дощові черв'яки, але й чимало нематод, ківсяків, 
багатоніжок, кліщів-орибатід. Для екосистем, утворених листопадними 
породами, характерний різко контрастний режим освітленості. Взимку та 
напровесні, коли дерева та чагарники стоять без листя, освітленість на рівні 
ґрунту висока; влітку, навпаки, затінення стає досить високим. Це приводить 
до появи у листяних лісів особливої синузії весняних ефемероїдів, їхня 
активна життєдіяльність проходить ранньою весною, коли температура вже 
підвищилася, але дерева ще не встигли одягнутися у листя. 
В Європі можна виділити три основні зони за переважаючими 

лісоутворюючими породами. У Західній Європі переважають ліси дуба 
черешчатого з домішками сосни, берези, вільхи, осики та клена. У 
Центральній Європі ліси утворені буком європейським, грабом та липою. На 
західному узбережжі Європи, у Франції та Великобританії більш поширені 
дуб черешчатий та дуб скелястий, граб. Ярусна структура листяних і 
змішаних лісів складніша, ніж у тайги. Найбільш складна будова у лісів 
Білорусі та Правобережної України. 
Тваринне населення екосистем листяних лісів доволі різноманітне. 

Характерна наявність великих рослиноїдних видів ссавців. У змішаних і 
листяних лісах живе велика кількість видів птахів та хижаків. Деякі птахи та 
ссавці міґрують на зиму в більш південні місця, де менше снігу та легше 
здобути їжу. У групі лісових комах багато ксилофагів, що харчуються живою 
та мертвою деревиною. Є комахи (наприклад, дубова листовійка), що 
пристосувалися поїдати листки. У ґрунті є багато видів ризофагів:
 дротяники — личинки жуків-коваликів та личинки 
пластинчатовусих жуків і особливо хрущів. У цілому для екосистем 
змішаних та листяних лісів характерні складні трофічні мережі. 
Запаси біомаси в листяних лісах становлять 400—500 тонн/га при річній 

продуктивності 10—50 тонн/га. На частку зоомаси припадає до 1 тонни/га, 
що перевищує цей показник в усіх інших біомах суходолу. 
Південний кордон поширення листяних лісів визначає дефіцит вологи та 
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засолення ґрунту. Тут ліси поступово переходять у лісостеп, а далі у степи. 
Екосистеми листяних і змішаних лісів розташовані у найбільш 

сприятливому кліматі, де здавна оселялася людина. Це призвело до того, що 
величезні масиви таких лісів були вирубані. У середньому вже втрачено 
понад 3/4 площі змішаних і листяних лісів помірної зони. У США 3/4 таких 
лісів вирубано, в Китаї — 90%. У лісах, що збереглися, спостерігається 
збідніння флори та фауни. 
В Україні ліси становлять 13,8% усієї території. Відповідно до лісових 

деревних порід вони розподіляються таким чином: соснові ліси займають 
33,6% загальної території, ялинові — 9,8%, ялицеві — 1,4%, дубові бори — 
26,1%, букові ліси — 9,8% , вільхові — 4,3% , березові — 5,6%. 

7.3. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. 
Тропічні дощові ліси — джунглі — формуються в умовах досить вологого 

та жаркого клімату. Сезонність тут не виражена і пори року розпізнаються за 
дощовим та відносно сухим періодами. 
Середня місячна температура цілорічно тримається на рівні 24° — 26°С і 

не опускається нижче плюс 18° С. Опадів випадає в межах 1800—2000 мм на 
рік. Відносна вологість повітря зазвичай перевищує 90% . Тропічні дощові 
ліси займають площу, рівну 10 млн. кв. км. У фітомасі тропічного лісу 
утримується 40% всього зв'язаного вуглецю планети. Основні масиви таких 
лісів розміщені в басейні ріки Амазонки (Південна Америка), в басейні ріки 
Конго (Африка) та на південному сході Азії. Ґрунти слаборозвинуті, бідні на 
поживні речовини внаслідок швидких процесів гуміфікації та мінералізації. 
Усі поживні речовини швидко перехоплюються корінням або вимиваються з 
ґрунту зливами. Коріння рослин проникають у ґрунти не глибше 50 см. Такі 
ґрунти після вирубки лісу та сільськогосподарського використання швидко 
піддаються ерозії та втрачають родючість. 
Загальною особливістю тропічного дощового лісу є надзвичайно велике 

розмаїття видів рослин і тварин. Тут представлено майже 50% світового 
генофонду рослин і 2/3 видів тварин планети. Майже всі рослини тут 
вічнозелені. Тривалість життя окремого листка 12—14 років, опадають вони 
поступово, і рослини завжди стоять вкриті листям. Частина листків має 
пристосування до всмоктування дощової води, інші — навпаки, пристосовані 
до швидкого стікання води з їхньої поверхні вздовж спеціальних жолобків та 
виростів. Широко представлені епіфіти, що оселяються на стовбурах та 
гілках дерев. На епіфіти особливо багата Америка. Цвітіння рослин 
тропічного дощового лісу спостерігається протягом усього року. 
Тропічні дощові ліси мають складну багатоярусну структуру рослинного 

компонента, яка впливає на ярусне розміщення тварин. На поверхню ґрунту 
потрапляє мало світла, воно перехоплюється верхніми ярусами, і тому 
трав'яний покрив зріджений або зовсім відсутній. Усе життя такого лісу 
зосереджене на верхніх ярусах. 
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Фауна тропічного дощового лісу також різноманітна. Тут багато видів 
комах, плазунів та птахів. Ссавці представлені значно менше, великих видів 
мало. Біомаса тропічного лісу складає 350—700 і навіть 1000 тонн/га, опаду 
— до 100 тонн. Тваринна біомаса сягає до 200—300 кг/га, або 0,02% усієї 
біомаси. На частку хребетних припадає 13—20 кг/га. У цілому тут найбільша 
щільність біомаси на планеті. 
Екосистеми тропічного дощового лісу є важливими постачальниками 

газоподібного кисню: вони продукують його в кількості 30 тонн/га на рік. 
Поглинання вуглецю та виділення кисню в тропічних лісах зрівноважені. 
Екосистеми тропічного дощового лісу при всій своїй складності досить 

крихкі і легко можуть бути зруйновані під впливом господарської діяльності 
людини. Найбільших збитків завдає вирубування цінних порід деревини, 
наприклад, червоного дерева, махогонії, білого кедра, бальси, ебенового 
дерева. Для лісозаготівлі та потреб перелогової системи землекористування 
щороку вирубують майже 7,1 млн. га лісу. Зокрема, в Африці початкова 
площа тропічного дощового лісу скоротилася більш як на 60%. Відновлення 
ж екосистем тропічного лісу йде поволі та вимагає десятків, якщо не сотень 
років. 

7.4. Степи. 
Степові екосистеми формуються в помірному поясі в умовах посушливого 

клімату і тому для них характерне внутрішньоконтинентальне розташування. 
Середньорічна температура дорівнює плюс 3—7,5°С. Опадів випадає на рік 
від 250 до 750 мм. Зволоження є 
головним фактором, що визначає розвиток рослинного покриву. У Північній 
півкулі степова зона розташовується на півдні від лісової та широкою смугою 
тягнеться в центрі Євразії. У місцях з океанічним типом клімату степи 
виклинюються та заміщуються іншими екосистемами. Аналогічне 
розташування і у степів на Північно-Американсь-кому континенті (тут їх 
називають преріями). У Південній півкулі аналогом степів є пампа та злакові 
рослинні угруповання. 
Ґрунти степів — це потужні чорноземи (тільки в південній частині їх 

замінюють бідні чорноземи та каштанові ґрунти). Підстилка завжди 
незначна, вона швидко гуміфікується. Але швидкість мінералізації тут 
низька. Це є причиною накопичення потужних шарів гумусу. Його тут в 5—
10 разів більше, ніж у лісовій зоні. Коріння рослин проникає у ґрунт на 
глибину до 2 м. Рослинний покрив степів формується за рахунок 
багаторічних трав. Головним чином це злакові. Рослинному покриву степів 
характерна полідомінантність та багатоярусність травостою. Є в степах і 
чагарники та чагарнички, але суцільного ярусу вони не утворюють. Усі 
рослини степів несуть на собі ознаки пристосованості до недостатності 
вологозабезпечення. У них є опушення, восковий покрив на листках, глибокі 
кореневі системи. Степам характерне почергове цвітіння різних видів рослин, 
що проявляється в послідовній зміні аспектів. Протягом веґетаційного 
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періоду їх буває 8—10. Видове різноманіття в степах досить значне, на 1  кв. м 
реєструється до 80 видів квіткових рослин. У північних частинах степів 
переважають мезофітні крихкодернові та кореневищні злаки, в південних їх 
замінюють дерновинні. Північні степи іноді називають луговими, або 
ковилково- різнотравними. Південний степ завжди має переважну більшість 
злаків, які представлені різнотравно-типчаково-ковилковими, типчаково- 
ковилковими та полинно-злаковими формаціями. Тваринний світ сучасних 
степів сильно збіднений та фраґментований. 
У нижніх ярусах степів травоїдні тварини представлені гризунами, що 

живляться насінням. Тут також поширені гризуни-ризофаги, що поїдають 
корені. Вони переміщують величезні об'єми ґрунту в пошуках корму, 
створюючи у степах особливий мікрорельєф. Є у степах декілька видів 
рослиноїдних, зокрема всеїдні та хижі птахи. У травостої проходить ак - 
тивне життя комах фітофагів та хижаків. 
Степи України зберігали багату фауну до 30-х років XX ст., але після 

більшовицької колективізації та ліквідації меж суцільна оранка знищила 
місця мешкання багатьох видів тварин. Початкова цілина мала високе видове 
різноманіття тварин. Тут мешкали величезні стада великих ссавців. У зв'язку 
з чітко вираженою зміною літнього та зимового сезонів у деяких тварин 
спостерігається зимова сплячка. 
Для північної частини степів, де вони переходять у лісостеп, характерне 

своєрідне спільне помешкання степових і типово І лісових видів тварин. 
У лісостепу тварини, звичайно, полюбляють селитися та жити в лісі, а здобич 
шукати в степу. Така взаємопроникність степових та лісових екосистем є 
додатковою ілюстрацією континуальності біосфери. 
Біомаса степових екосистем помірної зони вимірюється в межах 100— 150 

тонн/га, в середньому — 50 тонн/га. Річна біопродукція дорівнює 5— 30 
тонн/га. На частки зоомаси припадає 10—50 кг/га. У різні роки біопродукція 
змінюється від 36 до 72 ц/га. 
Висока родючість ґрунту степів та сприятливий клімат спричинили те, що 

степова зона стала найзручнішою для землеробства. Основна маса степових 
екосистем нині цілком розорана. 

7.5. Пустелі. 
Пустелі формуються в умовах континентального клімату з різкою 

перевагою випаровування над опадами. Розташовані вони головним чином у 
тропічному та субтропічному поясах. Типова пустеля — це спекотна, суха 
територія. Так, у пустелі Сахара зареєстрована температура повітря у затінку 
+58° С, у каліфорнійській пустелі Долина Смерті — +56,5° С. У зв'язку з 
континентальним положенням, пустелям характерні значні добові 

коливання температур. Уночі в тій самій Сахарі прохолодно і температура 
може знижуватися до+10— 12°С. Кількість опадів не перевищує 250 мм на 
рік, а перевищення випаровування над опадами у 5— 6  разів робить клімат 
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вкрай посушливим. У світі пустельні екосистеми займають 48,8 млн. кв. км, 
що становить 32% суходолу. Якщо до них ще приєднати близькі екосистеми 
напівпустель, то в сумі вони охоплюватимуть 43% суходолу. Найбільші 
пустелі світу — Сахара (7 млн. кв. км) та Лівійська пустеля в Африці (2 млн. 
кв. км), Гобі в Азії (1 млн. кв. км), Великий Басейн в Америці (1 млн. кв. км). 
За характером ґрунту пустелі підрозділяються на піщані, глинисті, 
кам'янисті, солончакові та ін. Ґрунтовий покрив малопотужний. Гуміфікація 
проходить дуже повільно через нестачу рослинного матеріалу та низьку 
вологість. Рослинний покрив пустель сильно зріджений. Біопродукція 
низька: запаси біомаси сягають до 2,5 тонн/га сухої органічної речовини. 
Життєві форми рослинних організмів вирізняються своєрідністю, що 

виробилася в результаті тривалої еволюції, ефективного отримання вологи та 
її економної витрати. Більшість рослин пустель дрібнолисткові, часто замість 
листків вони мають луски або колючки. На поверхні самих рослин 
розвивається потужний прошарок кутикули або кори. Листки в багатьох 
випадках сильно опушені. Кореневі системи рослин, типових для пустель, 
проникають у ґрунт на глибину 3—10 м. В окремих бобових чагарників 
коріння проникає на глибину до 30 м. Багатьом пустелям властива весняна 
синузія ефемерів та ефемероїдів, весь цикл активного росту та розмноження 
яких пов’язаний з коротким весняним, але найбільш вологим періодом року. 
Особливим елементом екосистем пустель є оази, що знаходяться в дельтах 

річок та поблизу інших джерел води. В оазах рослинність утворена, головним 
чином, культурними формами, оскільки оази здавна були основним місцем 
поселення людини в пустелях. Вздовж річок у долинах ростуть в основному 
тополі, тамариск, лох, обліпиха. Домінуючі види рослин пустель залежать від 
типу ґрунту та географічного положення самих пустель. 
В азіатських пустелях деревно-чагарникові форми представлені 

саксаулами, джузганом та дроком. Трави порівняно нечисленні. Це різні види 
аристиди та полину. 
Пустелям Американського континенту притаманні різновиди кактусів та 

агав, які запасають воду в стеблах і листках. Злаки представлені бізоновою 
травою. У місцях з трохи сприятливішим водним режимом пустелі 
переходять в напівпустелі. Зовні це проявляється в більш щільному 
злаковому рослинному покриві. Річна біопродукція тут вища. Тваринний світ 
екосистем пустель бідний. Він, так само як і рослинність, сформувався під 
впливом дефіциту вологи. Тільки під час весняних та осінніх перельотів тут 
вирує життя: з'являються зграї качок, гусей, журавлів та інших птахів. 
Корінні види тварин пустель тісно пов'язані з ґрунтом, де вони знаходять 
вологу та захист від спеки. Це плазуни, гризуни, терміти та земляні комахи. 
Багато видів тварин виробили здатність зберігати вологу у жирових депо. 
Деякі види тварин залишають пустелю на період найспекотніших місяців, 
перебираючись на території, більш вологі та прохолодні. Активність тварин 
пустель проявляється у нічні прохолодні години. Вдень тварини ховаються 
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чи у ґрунті, чи, навпаки, піднімаються на верхівки гілок чагарників і дерев, 
де повітря прохолодніше порівняно з піском, розпеченим сонцем. У норах 
гризунів велика кількість птахів влаштовує свої гнізда. Основні фітофаги 
пустель — верблюди, гризуни та черепахи. 
Листя активно поїдається різними видами саранових. Невелика кількість 

видів пристосувалася до поїдання коріння (ризофаги). Хижаки представлені 
шакалами, гієнами. В пустелі Африки заходять леви. 
Детритний трофічний ланцюг екосистем пустель представлений 

термітами, чорнишами та скарабеями. Тварини пустель завжди тяжіють до 
водойм. Внаслідок їх незначної кількості тварини змушені багато пити про 
запас. Вода, здобута з великими труднощами, використовується бережливо: 
з метою запобігання втрат води тіла тварини мають товстий хітиновий 
(комахи) або роговий (плазуни) покрив. Але в будь -якому разі 
випаровування необхідне для охолодження тіла. Тому у багатьох видів 
спостерігається швидке дихання, роти та дзьоби завжди відкриті. Саме з цієї 
причини вуха у тушканчиків та зайців великі. Деякі види взагалі не п'ють 
воду, задовольняючись тією водою, яку отримують з їжею (рослинною чи 
тваринною). Існують дуже цікаві способи забезпечення молодняка водою. 
Чиста біопродуктивність у пустелях не перевищує 0,2 кг/м2  на рік, при 

цьому 75% біомаси зосереджено у ґрунті. 
Сучасні екосистеми пустель несуть значний відбиток діяльності людини. 
Інтенсивне випасання худоби та інші види господарської діяльності 

сильно порушили рослинний покрив та збіднили тваринний світ. 

7.6. Болота. 
Болотні екосистеми є азональними. Вони виникають у місцях сильного 

перезволоження ґрунту. У таких випадках детритний трофічний ланцюг 
вкорочується та не завершується утворенням гумусу. Рослинний опад 
накопичується з року в рік у напіврозрідженому стані та утворює торф. 
Загальна площа боліт Землі становить 350 млн. га. Торфова маса погано 

прогрівається, бідна на мінеральні речовини, і тому рослинний покрив боліт 
в цілому досить убогий. Болотному ґрунтові характерна так звана 
фізіологічна сухість. При загальній високій вологості коріння рослин ледь 
отримують з нього воду. Перешкодою є низька температура торфової маси та 
насиченість води гуміновими кислотами. Відповідно до основних 
характеристик болота поділяють на три види: а) низинні; б) перехідні; в) 
верхові. 
Низинні болота виникають у місцях виходу ґрунтових вод або на місці 

озер. Рослинний покрив таких боліт формується з осок, очерету, рогозу та 
комишу. Вони і є основними торфоутворювачами. Часто такі болота мають 
розріджений деревостій з вільхи та верб. У низинних болотах мінералізація 
досить виражена, а болота такого типу визначаються як евтрофні. 
Верхові болота утворюються головним чином на водотривких гірських 
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породах за рахунок атмосферних опадів, але вони ще можуть виникати й на 
місці низинних боліт. Основу рослинного покриву верхових боліт складають 
сфагнові мохи. Після відмирання формується торф, потужність залягання 
якого може сягати 5 м. Сфагновий торф погано піддається гуміфікації та 
мінералізації, тому ґрунти таких боліт дуже бідні, а болота називаються 
оліготрофними. На сфагнових болотах може розміщатися розріджений 
сосновий деревостій. Ростуть тут також чагарники та чагарнички: андромеда, 
касандра, баглиця та чорниця. Часто зустрічається журавлина. Видове 
розмаїття вкрай низьке. На 1 кв. м тут нараховується лише 2—5 видів рослин. 
Перехідні болота є стадією переходу від низинних до верхових боліт. 

Часто вони розміщуються навколо верхових боліт. За вмістом поживних 
речовин вони також займають проміжне положення та називаються 
мезотрофними. Для їхнього рослинного покриву характерна більша кількість 
осок. 
Болотні екосистеми небагаті на тварин. Найчастіше тут зустрічаються 

птахи. У розміщенні боліт прослідковується загальна закономірність. У зоні 
лісотундри представлені головним чином бугристі болота. У тайговій зоні 
переважають грядово-мочажні комплекси з увігнутою поверхнею. У таких 
комплексах чергуються евтрофні, мезотрофні та оліготрофні гряди. Дерева 
тут не ростуть. На крайньому півдні тайгової зони з'являються опуклі 
грядово-мочажні болота, у лісостепу та степу — болота евтрофні, осокові та 
очеретяні. На півдні степової зони та в пустелях розвиваються зволожені 
трав'яні болота. 
В Україні болота можна спостерігати в усіх трьох природнокліматичних 

зонах. В Українському Поліссі найбільш поширені оліготрофні сосново- 
сфагнові та евтрофні трав'янисті болота. У лісостепу України частіше 
зустрічаються евтрофні осокові та очеретяні болота. У степу їм на зміну 
приходять прісноводні чи засолені трав'янисті болота. У цілому в Україні 
можна виділити три основні райони поширення боліт: 

• поліські сфагнові болота; 
• поліські та лісостепові трав'яно-гіпнові болота; 
• поліські лісові болота. 
Усього болотних формацій в Україні налічується 53. 
Запаси біомаси в болотних екосистемах вимірюються в межах 90—1770 

ц/га. Болотні екосистеми відіграють у біосфері виняткову роль. Вони є 
накопичувачами прісної води та, займаючи всього 2% площі суходолу, 
утримують у зв'язаному вигляді (у формі торфу) 14% вуглецю. З боліт 
починається більшість річок. Особливо важлива роль боліт як своєрідних 
фільтрів або ж очисних систем, що затримують у шарі торфу різноманітні 
ксенобіотики та нітрати, які потрапляють разом зі стічними водами та 
атмосферними опадами. 
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7.7. Водні екосистеми. 
Водні екосистеми відрізняються від екосистем суші насамперед своїми 

фізичними та хімічними властивостями. При розгляді водних екосистем їх 
розділяють на прісноводні та екосистеми Світового океану. 
Прісноводні екосистеми. Прісноводні екосистеми широко представлені 

на всіх континентах. Ріки та озера Землі вміщують основну частину прісної 
води, хоча в деяких внутрішніх водоймах вода солона (це характерно для 
спекотного та сухого клімату). 
У прісноводних озерах завжди виділяють три частини, які можна 

розглядати як окремі екосистеми: 
• прибережна частина — літораль; 
• глибоководна частина — профундаль; 
• основна товща води — пелагіаль. 
Найбільш заселена живими організмами літораль. Прибережні зони будь-

яких водойм є їхніми головними трофічними областями. Окрім 
напівзанурених рослин, у водоймах живуть придонні організми, які 
становлять бентос, і планктон, що плаває у товщі води. Продукція більшості 
водойм часто лімітується нестачею біогенних мінеральних речовин. Річ у тім, 
що життя зосереджене у верхніх шарах води, де є достатньо сонячного світла, 
а мінеральні речовини надходять з придонних шарів. Верхні та нижні шари 
води розділені між собою так званим термоклином, що особливо чітко 
проявляється у водоймах субтропічного та тропічного поясів. Термоклин 
перешкоджає вертикальному водообміну та призводить до дефіциту 
мінеральних речовин у поверхневих шарах води. 
Літораль характеризується наявністю великої кількості прикріплених 

рослин — макрофітів. Фауна представлена комахами та їх личинками. 
Багата і фауна хижаків. У прибережній частині озер звичайними є такі види 

риб, як плітка, краснопірка, лин, дикий короп, корюшка. Хижі риби 
представлені щукою, окунем та судаком. Придонна частина озер майже не 
має рослин, вода малорухома і зберігає протягом майже всього року 
температуру +4° С. Фауна таких місць збіднена. Вона представлена в ос - 
новному личинками комарів-дзвонців та молюсками. 
У пелагіалі рослини представлені планктоном із синьозелених, діатомових 

та зелених водоростей, макрофітами, що плавають (елодея, рдести). Усі живі 
організми мають різноманітні пристосування, що допомагають їм 
утримуватися в товщі води. У рослин - це парашутоподібні вирости, 
крапельки жиру в тілі, тварини активно плавають. У пелагіалі водяться озерна 
форель, сигові риби. Тут багато хижих коловерток, веслоногих рачків та 
циклопів. 
Рослинний і тваринний світ озер у багатьох випадках визначається 

наявністю у воді поживних речовин. За цією ознакою озера поділяються на 
евтрофні, що багаті на азот, фосфор, оліготрофні, бідні на азот і фосфор 
(нітратів менше 1 мг/л) та проміжні між ними озера — мезотрофні. Фауна риб 
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суттєво відрізняється в цих трьох типах озер. Для оліготрофних озер 
характерні сиги, гольці, окуні, щука та плітка. В евтрофних озерах живуть 
види, які стійкі до частого тут дефіциту кисню — короп, лин, карась, плітка 
та лящ. У розвитку річкових екосистем основну роль відіграють характер дна 
та берегів, температура води та швидкість течії. У прибережній частині 
струмків та річок ростуть звичайні для цих місць очерети, комиші, лепешняки 
та стрілолист. У товщі води плавають елодея, латаття. При зростанні 
швидкості течії до 

0, 3—0,6 м/с та більше товща води вже не зростає. Для річок планктон не 
характерний, оскільки зноситься течією. Річкова ентомофауна досить 
різноманітна. Тут чимало водяних комах та їхніх личинок. Часто 
зустрічаються рачки-бокоплави. Вздовж течії рік спостерігається своя 
закономірність у розподілі іхтіофауни, У витоках чистих рік з прозорою 
водою живе форель. У середній течії основними видами є харіус та вусач, тут 
звичайні лини та головань. У нижній частині рік, де течія сповільнюється, до 
складу іхтіофауни входять лящ, короп, щука та верховодка. 
Трофічні ланцюги прісноводних екосистем та особливо річок короткі 

через відсутність багатої кормової бази. Вони починаються з автотрофних 
рослин та закінчуються в пасовищних трофічних ланцюгах хижими рибами, 
а в детритних трофічних ланцюгах — мікроорганізмами. На території 
України зареєстровано 71 тисячу річок, що мають загальну довжину 243 тис. 
км. Більшість рік належить до басейнів Чорного та Азовського морів. В 
Україні 3 тисячі озер із загальною площею водного дзеркала 2 тис. кв. км. 
Окрім цього, країна має 23 тисячі ставків і водосховищ, особливо їх багато в 
районі середнього та нижнього Дніпра. 
Ріки та озера України містять у собі 195 видів водяних макрофітів, а також 

багато тисяч видів водоростей. В Україні є 57 водних рослинних формацій. 
Водні екосистеми є важливим національним багатством. Це і сховища прісної 
води, і джерела різноманітної продукції, і місця відпочинку населення. 
Екосистеми Світового океану. Характерною особливістю океанічних 

екосистем є: 
• глобальність розмірів і величезні глибини, заповнені життям; 
• безперервність (усі океани пов'язані один з одним); 
• постійна циркуляція (наявність сильних вітрів, які дмуть протягом року 

в одному і тому ж напрямку, наявність глибинних течій); 
• домінування різних хвиль і приливів, що зумовлює помітну 

періодичність життя угруповань, особливо в прибережних зонах; 
• солоність і сильна буферність; 
• наявність розчинених біогенних елементів, які є лімітуючими 

факторами, що визначають розміри популяції. 
Умови життя в океанічній воді більш рівні, ніж на суші. Рослинність 

бідніша — в основному це водорості. Тваринний світ багатий. Він 
представлений такими групами: 
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• Бентос — природні організми (водорості, губки, моховатки, асцидії), 
повзаючі (голкошкірі, ракоподібні), риби, молюски. 

• Планктон — завислі у воді діатомові та інші водорості. 
• Тимчасові компоненти — личинки черв'яків, молюсків, ракоподібних, 

голкошкірих, мальки риб. З постійного компонента — найпростіші, 
черевоногі молюски, веслоногі рачки. Вони є поживою для морських птахів. 
Нектон — група активних організмів товщі. Риби, головоногі молюски, 

китоподібні, ластоногі. 
Основні екологічні частини океану: 
1. літораль, або шельф (до 200 м), займає 7—8%, живе тут до 80% усіх 

морських організмів; 
2. материковий схил (2 0 0 — 2 0 0 0  м) займає 8 , 1  % ; 
3. абесаль —82,2%; 
4. глибоководні жолоби — 2,1 % . 
Усе населення водних екосистем (близько 200 тисяч видів), як і наземних, 

поділяють на продуцентів, консументів і редуцентів. Екосистеми океанів 
відзначаються великою продуктивністю, відіграють важливу роль 
гігантських регуляторів клімату Землі. 

Питання для самоперевірки. 

1. На які типи ділять екосистеми планети Земля? 
2. Що лежить в основі поділу екосистем за типами? 
3. Які із запропонованих відповідей відповідають 
екосистем тундр? 

4. Які із запропонованих відповідей відповідають 
екосистем тайги? 

5. Які із запропонованих відповідей відповідають 
екосистем тропіків? 

6. Які із запропонованих відповідей відповідають 
екосистем степів? 

7. Які із запропонованих відповідей відповідають 
екосистем пустель? 

8. На які типи ділять екосистеми боліт? 
9. Які із запропонованих відповідей відповідають 
екосистем боліт? 

1 0 .Чим відрізняються водні екосистеми між собою? 
11.Які із запропонованих варіантів відображають 
екосистем Світового океану?

 



3
7 

 

ТЕМА 8. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ. 
(цит. за Джигиреєм B.C., 2000) 

Закон мінімуму Ю. Лібіха. За стаціонарного стану лімітуючою буде та 
речовина, доступна кількість котрої найбільш близька до необхідного 
мінімуму. Стійкість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі 
його екологічних потреб. 
Закон толерантності (закон Шелфорда). Відсутність або неможливість 
розвитку екосистеми визначається не лише нестачею, але й надлишком будь-
якого з факторів (тепло, світло, вода тощо). Фактором, що лімітує 
процвітання організму, може бути як мінімум, так і максимум екологічного 
впливу, діапазон між якими визначає ступінь витривалості (толерантності) 
організму до даного фактора. 
Закон конкурентного виключення. Два види, що займають одну екологічну 
нішу, не можуть співіснувати в одному місці нескінченно довго. 
Закон біогенної міграції атомів (закон В.І.Вернадського). Міграція хімічних 
елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється під 
переважаючим впливом живої речовини, організмів. 
Закон внутрішньої динамічної рівноваги. Речовина, енергія, інформація та 
динамічні якості окремих природних систем перебувають у тісному 
взаємозв'язку. Зміна одного з показників неминуче призводить до 
функціонально-структурних змін інших за умови збереження загальних 
якостей системи — речовинно-енергетичних, інформаційних та динамічних. 
Закон генетичної різноманітності. Все живе генетично різне й має тенденцію 
до збільшення біологічної різнорідності. 
Закон історичної незворотності. Загальний процес розвитку біосфери та 
людства однонаправлений. 
Закон константності (сформульований В.І.Вернадським). Кількість 
живої речовини біосфери, утвореної за певний геологічний час, є постійною 
величиною. 
Закон кореляції (сформульований Ж.Кюв'є). В організмі як цілісній системі всі 
частини відповідають одна одній як за будовою, так і за функціями. 
Закон максимізації енергії (сформульований Г. і Ю.Одумами та доповнений 
М.Реймерсом). У конкуренції з іншими системами зберігається та з них, яка 
найбільше сприяє надходженню енергії та інформації й використовує 
максимальну їх кількість найефективніше. 
Закон максимуму біогенної енергії (закон Вернадського-Бауера). Будь-яка 
біологічна та біонедосконала система, що перебуває в стані стійкості 
нерівноваги (динамічно рухливої рівноваги з довкіллям), збільшує, 
розвиваючись, свій вплив на середовище. 
Закон обмеженості природних ресурсів. Усі природні ресурси в умовах Землі 
вичерпні. 
Закон односпрямованості потоку енергії. Енергія, яку одержує екосистема і 
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яка засвоюється продуцентами, розсіюється або разом з їхньою біомасою 
незворотно передається консументам першого, другого, третього та інших 
порядків, а потім редуцентам, що супроводжується втратою певної кількості 
енергії на кожному трофічному рівні як наслідок процесів, що 
супроводжують дихання. 
Закон оптимальності. Ніяка система не може звужуватися або 
розширюватися до нескінченності. 
Закон піраміди енергій (сформульований Р.Ліндеманом). З одного трофічного 
рівня екологічної піраміди на інший переходить у середньому не більше 1 0% 
енергії. 
Закон рівнозначності умов життя. Усі природні умови середовища, 
необхідні для життя, відіграють рівнозначні ролі. 
Закон розвитку довкілля. Будь-яка природна система розвивається лише за 
рахунок використання матеріально-енергетичних та інформаційних 
можливостей навколишнього середовища. 
Закон зменшення енерговіддачі в природокористуванні. Процес 
одержання з природних систем корисної продукції, з часом (у історичному 
аспекті) на її виготовлення в середньому витрачається дедалі більше енергії 
(зростають енергетичні витрати на одну людину). 
Закон сукупної дії природних факторів (закон Мітчерліха-Тинемана- Бауле). 
Розмір урожаю залежить від усієї сукупності екологічних факторів 
одночасно. 
Закон ґрунтостомлення (зниження родючості). Через тривале використання 
й порушення природних процесів ґрунтоутворення відбувається поступове 
зниження природної родючості грунтів. 
Закон фізико-хімічної єдності живої речовини (сформульований В.І. 
Вернадським). Уся жива речовина Землі має єдину фізико-хімічну природу. 
Закон екологічної кореляції. В екосистемі жива речовина та абіотичні 
компоненти функціонально відповідають один одному, випадання однієї 
частини системи неминуче призводить до вимикання пов'язаних з нею інших 
частин екосистеми та функціональних змін. 
Закони Б. Коммонера. 
- все пов'язане з усім; 
- все мусить кудись діватися; 
- природа знає краще; 
- ніщо не дається дарма. 
Закон емерджентності. Ціле завжди має особливі властивості, відсутні в 
його частин. 
Закон необхідної різноманітності. Система не може складатися з 
абсолютно ідентичних елементів, але може мати ієрархічну організацію та 
інтегративні рівні. 
Закон незворотності еволюції. Організм (популяція, вид) не може 
повернутися до попереднього стану, реалізованого його предками. 
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Закон ускладнення організації. Історичний розвиток живих організмів 
призводить до ускладнення їх організації шляхом диференціації органів та 
функцій. 

Біогенний закон (Е.Геккель). Онтогенез організму є коротким повторенням 
філогенезу даного виду, тобто розвиток індивіда скорочено повторює 
історичний розвиток свого виду. 
Закон нерівномірності розвитку частин систем. Система одного виду 
розвивається не зовсім синхронно — в той час, коли один досягає більш 
високої стадії розвитку, інші залишаються в менш розвиненому стані. 
Закон збереження життя. Життя може існувати тільки в процесі руху 
через живе тіло потоку речовин, енергії, інформації. 
Принцип збереження впорядкованості (І.Пригожий). У відкритих 
системах ентропія не зростає, а зменшується, доки не досягається мінімальна 
постійна величина. 
Принцип Ле Шательє-Брауна. Якщо є зовнішня дія, що виводить систему 
зі стану стійкості рівноваги, ця рівновага зміщується в напрямку 
послаблення ефекту зовнішньої дії. 
Принцип економії енергії (Л. Онсагер). За ймовірності розвитку процесу в 
деякій множині напрямків, що допускаються началами термодинаміки, 
реалізується той, котрий забезпечує мінімум розсіювання енергії. 
Закон максимізації енергії та інформації. Найкращі шанси 
самозбереження має система, що найбільшою мірою сприяє надходженню, 
виробленню та ефективному використанню енергії та інформації; 
максимальне надходження речовин не гарантує системі успіху в 
конкурентній боротьбі. 
Періодичний закон географічної зональності А.А. Григор'єва-М.М. 
Будико. Зі зміною фізико-географічних поясів Землі аналогічні ландшафтні 
зони та деякі загальні властивості періодично повторюються, тобто в 
кожному поясі — субарктичному, помірному, субтропічному, тропічному та 
екваторіальному — відбувається зміна зон за схемою: ліси - степи - пустелі. 
Закон розвитку системи за рахунок навколишнього середовища. Будь- яка 
система може розвиватися лише за рахунок використання матеріально - 
енергетичних та інформаційних можливостей оточуючого середовища; 
абсолютно ізольований саморозвиток неможливий. 
Правило затухання процесів. Зі зростанням ступеня зрівноваженості з 
навколишнім середовищем або внутрішнього гомеостазу (у випадку 
ізольованості системи) динамічні процеси в системі затухають. 
Закон фізико-хімічної єдності живої речовини В.І. Вернадського. Уся 
жива речовина Землі фізико-хімічно єдина, що не виключає біогеохімічних 
відмінностей. 
Термодинамічне правило Вант-Гоффа-Арреніуса. Зростання температури 
на 10°С призводить до 2-3-кратного прискорення хімічних процесів. 
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Правило Шредингера «про живлення організму негативною ентропією. 
За умови впорядкованості організму краще за навколишнє середовище він 
віддає в це середовище більше невпорядкованості, ніж отримує. 
Правило прискорення еволюції. Зі зростанням складності організації 
біосистем тривалість існування виду в середньому скорочується, а темпи 
еволюції зростають. 

Принцип генетичної передадаптації. Здатність до пристосування в 
організмів закладена споконвічно і зумовлена практичною невичерпністю 
генетичного коду. 
Правило походження нових видів від неспеціалізованих предків. «Нові 
великі групи організмів беруть початок не від спеціалізованих 
представників предків, а від їхніх порівняно неспеціалізованих груп». 
Принцип дивергенції Ч.Дарвіна. Філогенез будь-якої групи 
супроводжується її поділом на ряд філогенетичних гілок, котрі розходяться 
в різних адаптивних напрямках від середнього вихідного стану. 
Принцип прогресу спеціалізації. Група, що ступає на шлях спеціалізації, в 
подальшому розвитку буде йти шляхом все більш глибокої спеціалізації. 
Правило більш високих шансів вимирання глибоко спеціалізованих форм 
(О.Марш). Швидше вимирають більш спеціалізовані форми, генетичні 
резерви котрих для подальшої адаптації знижені. 
Закон збільшення розмірів (зросту) та ваги (маси) організмів у 
філогенетичній гілці (В.І.Вернадський). У ході геологічного часу форми, 
що виживають, збільшують свої розміри (а відтак — вагу), а потім 
вимирають. 
Аксіома адаптивності Ч.Дарвіна. Кожний вид адаптований до певної, 
специфічної для нього, сукупності умов існування. 
Екологічне правило С. С.Шварца. Кожна зміна умов існування прямо або 
опосередковано викликає відповідні зміни способів реалізації енергетичного 
балансу організму. 
Закон відносної незалежності адаптації. Висока адаптивність до одного з 
екологічних факторів не дає такого ж ступеня пристосовуваності через 
фізіолого-морфологічні властивості організмів. 
Закон єдності «організм-середовище». Життя розвивається внаслідок 
постійного обміну речовиною та інформацією на базі потоку енергії в 
сукупній єдності середовища та організмів, що його населяють. 
Правило відповідності умов середовища генетичній зумовленості 
організму. Вид може існувати лише тоді, коли оточуюче середовище 
відповідає генетичним можливостям пристосування цього виду до його 
коливань та змін. 
Закон обмеженого росту (Ч. Дарвін). Існують обмеження, котрі 
перешкоджають тому, щоб нащадки однієї пари особин, розмножуючись за 
геометричною прогресією, заполонили всю земну кулю. 
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Принцип мінімального розміру популяцій. Існує мінімальний розмір 
популяції, нижче котрого її чисельність не може опускатися. 
Правило А. Уоллеса. В міру просування з півночі на південь видова 
різноманітність зростає. Причина полягає в тому, що північні біоценози 
історично молодші та перебувають в умовах меншого надходження енергії 
від Сонця. 
Закон збіднення живої речовини в його згущеннях (Г.Ф. Хільмі). 
Індивідуальна система, котра працює в середовищі з більш низьким рівнем 
організації, ніж рівень самої системи, приречена: постійно втрачаючи 
структуру, система через деякий час розчиняється в навколишньому 
середовищі. 
Правило біологічного підсилення. За умови переходу на більш високий 
рівень екологічної піраміди накопичення ряду речовин, у тому числі 
токсичних та радіоактивних, зростає приблизно в такій самій пропорції. 
Правило екологічного дублювання. Зниклий або знищений вид у рамках 
одного рівня екологічної піраміди заміняє інший, аналогічний за схемою: 
дрібний заміняє великого, нижче організований — більш високо 
організованого, більш генетично лабільний та мутабельний — менш 
генетично мінливого. 
Правило обов'язковості заповнення екологічних ніш. Порожня екологічна 
ніша завжди й обов'язково заповнюється. 
Правило екотопу, або краєвого ефекту. На межі біоценозів зростає число 
видів та особин у них, оскільки зростає число екологічних ніш внаслідок 
виникнення на межі нових системних властивостей. 
Правило взаємопристосованості організмів у біоценозі К. Мьобіуса -Г.Ф. 
Морозова. Види в біоценозі пристосовані один до одного настільки, що їхня 
спільнота складає внутрішньо суперечливе, але єдине та взаємопов'язане 
ціле. 
Принцип формування екосистеми. Тривале існування організмів можливе 
лише в рамках екологічних систем, де їхні компоненти та елементи 
доповнюють один одного та взаємно пристосовані. 
Закон сукцесійного сповільнення. Процеси, що відбуваються в зрілих 
рівноважних системах, котрі перебувають у стійкому стані, мають 
тенденцію до зниження темпів. 
Правило максимуму енергії підтримання зрілої системи. Сукцесія йде в 
напрямку фундаментального зміщення потоку енергії в бік зростання її 
кількості з метою підтримки системи. 
Правило константності числа видів у біосфері. Число видів, що 
з'являються, в середньому відповідає числу вимерлих, і загальна видова 
різноманітність у біосфері є постійною. 
Правило множинності екосистем. Множинність конкурентно- 
взаємодіючих екосистем є обов'язковою для підтримання надійності 
біосфери.
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Перелік тем для рефератів: 
1. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери. Ноосфера. 
2. Екосистеми (біогеоценоз) - основна одиниця біосфери. Перетворення 
енергії та речовини в екосистемі. 

3. Основні поняття біоценології : біотин, біоценоз, екосистема, 
біогеоценоз. Біохори. 

4. Видовий склад біоценозів. Структура біоценозів. Зміна біоценозів. 
Динаміка біоценозів. 

5. Різноманіття екосистем. Тундри. 
6. Лісові екосистеми помірного поясу. 
7. Тропічний дощовий ліс. 
8. Степи. Пустелі. 
9. Екосистема луків. Болота. 
10. Прісноводні екосистеми. 
11. Принципи екологічного районування. 
12. Автотрофне та гетеротрофне живлення. Особливості живлення 
мікроорганізмів, рослин, тварин та харчування людини. 

13. Продукційний процес. Продуценти, консументи і редуценти. 
14. Екологічний та ценотичний контроль продуктивності. 
15. Принципи лімітування біопродукції. Управління продукційним 
процесом. 

16. Типи промислового виробництва. Енергетика. 
17. Географія промислового виробництва. Транспортні системи. 
18. Науково-технічний прогрес та екологія. Вплив промислового і 
виробництва на біосферу. 

19. Інфраструктура міст. Міські споруди. 
20. Енергетичні системи міст. 
21. Екологія міського транспорту. 
22. Екологічне середовище в містах. 
23. Мезо- та мікроклімат. 
24. Рослини та тварини в місті. 
25. Медична екологія. 
26. Утилізація та знешкодження відходів. 
27. Забезпечення населення продуктами харчування. 
28. Ресурси в агроекосистемах. 
29. Енергетичний аналіз агроекосистем. 
30. Співжиття в агроекосистемах. 
31. Відходи сільськогосподарського виробництва. 
32. Хімічний склад рослин. 
33.Значення окремих хімічних елементів для росту і розвитку рослин. 
Азот, сірка, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, алюміній, та інші. 

34.Вплив мікроелементів на розвиток рослин. 
35.Загальні дані про флору України. 
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36. Рослини-синоптики. Рослини-індикатори. Рослини-годувальники. 
Рослини-цілителі. Фотоіндикація. 

37. Рослини і повітря. Рослини і вода. евтрофи, мезотрофи, оліготрофи, 
евритрофи. 

38. Вода. Характеристика складу питної води. 
39. Атмосфера. Кисень - найбільш важлива для людини складова частина 
повітря. 

40. Природна сировина. Вичерпні та невичерпні ресурси. Вторинні 
енергоресурси. 

41. Клімат як властивість тропосфери. Кліматоутворюючі фактори. 
42. Сонячна радіація. 
43. Атмосферний тиск та циркуляція в атмосфері. 
44. Клімат та океан. 
45. Перерозподіл теплової енергії. 

 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

АБІОТИЧНИЙ (від а. та біотичний) - позбавлений життя. Див. 
Середовище абіотичне, Фактори абіотичні. 

АВТОТРОФИ [від авто... та ...троф(и)], організми автотрофні - 
організми (наземні зелені рослини, гриби, водорості, деякі бактерії, 
хемосинтезуючі мікроорганізми), які самостійно виробляють усі необхідні 
для їхнього життя орган, речовини з неорганічного - вуглекислого газу, води 
й мінер, солей - за рахунок енергії сонячного світла (фотосинтез) або хім. 
перетворень (хемосинтез). А. - первинні продуценти орган, речовини в 
біосфері, які утворюють перший трофічний рівень в угрупованнях. їхня 
діяльність визначає як існування всіх ін. організмів, так і хід циклів 
біогеохімічних та кругообіг речовин на Землі. Див. також Хемотрофи. 
Гетеротрофи, Консументи. 

АДАПТАЦІЯ (від лат. adapto - пристосовую) - процес пристосування 
організмів, популяцій та угруповань до мінливих умов проживання; 
сукупність морфологічних, фізіологічних, популяційних, поведінкових та 
ін. особливостей даного біол. виду, яка забезпечує можливість специфічного 
способу життя в певних умовах довкілля. А. називають також сам процес 
вироблення пристосувань організмів до умов існування. А. виникає й 
розвивається під впливом природного або штучного добору в конкретних 
умовах довкілля за участі факторів мінливості й спадковості. А. до нестійких 
умов проживання формується також на основі неспадкових змін - 
модифікацій. А. забезпечує пристосування до різних екологічних умов 
протягом онтогенезу й визначає можливість існування окремих особин і 
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збереження виду. 

АНАЕРОБИ (від ан... та аероби), організми анаеробні - організми, 
здатні жити й розвиватися за відсутності вільного кисню (багато видів 
бактерій, молюски, деякі гриби, водорості, найпростіші та ін.). 

АНТРОПОГЕНЕЗ (від антропо... та гр. genesis - походження, 
виникнення) - 1) походження людини, становлення її як виду в процесі 
формування суспільства; 2) зміни в саморозвитку природних об'єктів 
(Наприклад, ландшафтів природних), явищ під впливом діяльності людини 
(факторів антропогенних). 

АУТЕКОЛОГІЯ (від ауто... та екологія), екологія видів - розділ 
біоекології, що вивчає пристосовуваність окремих видів рослин і тварин до 
умов проживання та спосіб життя виду на рівні організмів і популяцій. 

БЕНТАЛЬ (від гр. benthos - глибина) - донна зона водойми та 
прилеглі шари води, що є місцем проживання бентосу. 

БЕНТОС (від гр. benthos - глибина), організми бентосні - сукупність 
організмів, які мешкають на дні водойм або в товщі донного грунту. Б. 
складається з автотрофів (водорості, рідше - вищі рослини) та гетеротрофів 
(найпростіші, черви, п'явки, молюски, ракоподібні та ін.). Розрізняють 
фітобентос та зообентос. 

БІОГЕОЦЕНОЗ (від біо..., гео... та ценоз) - однорідна ділянка земної 
поверхні з певним складом організмів, що населяють її (бактерій, рослин, 
тварин, грибів), та комплексом абіотичних компонентів (грунтом, повітрям, 
енергією сонячною та ін.), пов'язаних між собою обміном речовин та енергії 
в єдину природну систему. Сукупність живих компонентів Б. становить 
біоценоз, неживих - біотоп. Б. можуть бути наземними та водними 
(біогідроценози). Сукупність Б. утворює біосферу, а окремі Б. являють 
собою її елементарні одиниці, комірки. 

БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ (від біогеоценоз та гр. logos - учення, наука) - 
наука, що вивчає біогеоценози (їхні функціонування, саморегуляцію, 
саморозвиток) та їх сукупність, тобто біосферу. 

БІОКОСНЕ ТІЛО - речовина, що утворюється в результаті спільної 
діяльності організмів і фіз.-хім. природних процесів (вода, ґрунт, атмосфера, 
кора вивітрювання). 

БІОТА (від гр. biote - життя) - живе населення екосистеми будь- якого 
рангу; історично складена сукупність організмів, об'єднаних спільною 
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область поширення. На відміну від біоценозу, види, що входять до складу 
Б., можуть не мати екологічних зв'язків. Проте здебільшого одну й ту саму 
сукупність організмів можна розглядати і як Б. (з позицій біогеографії), і як 
біоценоз (з позицій екології). 

БІОТОП (від біо... та гр. topos - місце) - однорідний за факторами 
абіотичними середовища простір у межах біоценозу з усім комплексом 
абіотичних компонентів (ґрунтом, повітрям, кліматом та ін.). Б. - неорган. 
компонент біогеоценозу. Подібні Б. об'єднують у біохори, сукупності яких 
утворюють біоцикли, що входять до складу біосфери. 

БІОХОР (від біо... та ...хор) - підрозділ біосфери, що являє собою 
сукупність подібних біотопів. Б. об'єднують у біоцикли: суходіл, море, 
внутр. водойми. 

БІОЦЕНОЗ (від біо... та ценоз) - історично складена сукупність 
популяцій різних видів рослин, тварин, мікроорганізмів, які населяють 
певний біотоп. Організми в Б. - рослини (продуценти), тварини 
(консументи) та мікроорганізми (редуценти) - пов'язані складними 
біотичними взаємозв'язками. У взаємодії із середовищем проживання Б. 
утворюють біогеоценоз. Сукупність рослин, що населяють Б., становить 
фітоценоз, тварин - зооценоз. Приклади Б. - сукупність організмів ділянки 
лісу, струмка, ставка. Див. також Агробіоценоз. 

БІОЦЕНОЛОГІЯ (від біоценоз та гр. logos - учення) - розділ екології, 
що вивчає біоценози, їх виникнення, розвиток, структуру, розподіл, 
взаємозв'язки різних біоценозів та їхніх компонентів - рослин, тварин і 
мікроорганізмів. Див. також Синекологія, Біогеоценологія. 

ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ - процес одночасного або послідовного 
впливу на організм різних факторів екологічних, у результаті чого 
послаблюється, посилюється або змінюється дія окремого фактора. 
Наприклад, підвищення температури повітря сприяє прискоренню 
випаровування вологи, зниження освітленості зумовлює зменшення потреб 
рослин у цинку, що міститься в грунті, тварини погано переносять високі 
температури за підвищеної вологості. 

ГЕТЕРОТРОФИ [від гр. heteros - інший та ...троф(и)], організми 
гетеротрофні - організми, які не здатні самостійно синтезувати орган, 
речовини з неорган., тому живляться готовими орган, сполуками, 
виробленими ін. організмами. До Г. належать людина, всі тварини, деякі 
рослини, гриби, багато мікроорганізмів. У ланцюгах живлення екосистем 
становлять групу консументів. 
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ГІГРОФІЛИ [від гр. hygros - вологий та ...філ(и)] - наземні організми, 
норм, життєдіяльність яких можлива тільки в умовах високої вологості. 
Живуть на заболочених територіях, у вологих лісах, заплавах, сирому грунті 
(мокриці, черви та ін.) або у вологій деревині, що гниє (комахи, багатоніжки 
та ін.). 

ГІГРОФІТИ [від гр. hygros - вологий та ...фіт(и)], вологолюбні 
рослини - рослини, які живуть в умовах надмірної вологості - на болотах, 
сирих луках, берегах річок, у вологому лісі (Наприклад, гриби, рис, аїр, 
бальзамін, зозулячий льон). 

ГІГРОФОБИ [від гр. hygros - вологий та ...фоб(и)] - наземні 
організми, які уникають надмірної вологості в межах конкретних біотопів. 
Наприклад, деякі комахи на вологих луках - Г., проте в степу поводяться як 
гігрофіли. 

ГІДРОФІЛИ [від гідро... та ...філ(и)] - організми, пристосовані до 
життя у водному середовищі (Наприклад, риби). 

ГІДРОФІТИ [від гідро... та ...фіт(и)] - вищі водяні рослини, 
прикріплені до ґрунту й занурені у воду лише нижньою частиною 
(Наприклад, комиш, очерет). Г. ростуть на узбережжі й на мілководді 
водойм, рідше - на болотах і заболочених ґрунтах. 

ГІДРОФОБИ [від гідро... та ...фоб(и)] - організми, що уникають 
обводнених місць (Наприклад, кактусові, пустельні й напівпустельні 
злакові, скорпіони, сарана). 

ГОМОЙОТЕРМНІ ТВАРИНИ (від гр. homoios - подібний, 
однаковий та therme - тепло), теплокровні тварини - тварини з відносно 
сталою температурою тіла, що практично не залежить від температури 
довкілля. Гомойотермність забезпечується власними механізмами 
терморегуляції. До Г. т. належать птахи и ссавці. 

ДЕМЕКОЛОГІЯ (від гр. demos - народ та екологія), екологія 
популяційна - розділ загальної екології, що вивчає структурні й 
функціональні характеристики, динаміку чисельності популяцій, 
внутрішньопопуляційні угруповання та їхні взаємозв'язки. 

ДЕТРИТОФАГИ [від детрит та ...фаг(и)] - організми, які 
харчуються детритом. Д. - важлива ланка кругообігу речовин у водних 
екосистемах. До Д. належать лин, бички, двостулкові молюски, коловертки, 
планктонні ракоподібні, деякі черви та ін. 
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ДЕФОЛІАНТИ (від лат. de... - префікс, що означає зворотний процес, 
та folium - листок) - хім. речовини, які викликають у рослин передчасне 
опадання листків. Зазвичай застосовуються для полегшення механізованого 
збирання врожаю, Наприклад бавовни. Без найсуворішого дотримання доз і 
застережних заходів становлять серйозну небезпеку для людини й тварин. 
Високотоксичний Д. «оранж» застосовувався армією США для масового 
знищення рослинності під час воєнних дій у 60 -ті роки XX ст. у В'єтнамі. 

ЕВРИБІОНТИ [від еври... та біонт(и)] - організми (види), здатні 
існувати за значних змін умов довкілля. Так, Наприклад, багато наземних 
тварин і рослин помірних широт можуть витримувати великі сезонні 
коливання температури, вологості та ін. факторів екологічних. Пор. 
Стенобіонти. 

ЕВТРОФІКАЦІЯ (від гр. eutrophia - добре живлення та ...фікація), 
евтрофування водойм - перехід водойм від оліготрофного стану, що 
характеризується низьким умістом біогенних елементів, до евтрофного 
стану, який характеризується високим умістом біогенних речовин (в 
основному азоту й фосфору) та високою біол. продуктивністю під впливом 
факторів антропогенних (скидання вод стічних) або прир. Призводить до 
«цвітіння» води, різкого погіршення її якості, замору риби. 

ЕКОТИП (від еко... та тип) - сукупність особин будь-якого виду, 
котрі пристосовані до умов певного місцеперебування й відрізняються від 
ін. особин того самого виду спадково закріпленими морфол. та фізіол. 
особливостями (Наприклад, Е. деяких трав у різних місцеперебуваннях - на 
луці, в лісу тощо). Е. - початкова стадія видоутворення. Розрізняють 
кліматипи - клімат Е., едафотипи - грунт. Е. та біотичні Е., що визначаються 
факторами біотичними. 

ЕКОТОН (від еко... та гр. tonos - напруження) - перехідна зона між 
сусідніми клімаксними угрупованнями, де відбувається їх 
взаємопроникнення (Наприклад, узлісся, лиман, лісостеп). Зазвичай має 
підвищену чисельність видів. 

ЕКОТОП (від еко... та гр. topos - місце) - пост, місцеперебування 
певного біотичного угруповання, що охоплює сукупність умов та факторів 
екологічних середовища. Див. також Біотоп. 

ЕКОЦИД (від еко... та ...цид) - навмисне руйнування, знищення 
людиною (за допомогою хімічних або інших засобів) середовища 
проживання організмів. Див. також Біоцид. 
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ІНТРОДУКЦІЯ (від лат. introductio - введення) - переселення 
окремих видів тварин і рослин за межі їхнього прир. ареалу та адаптація їх 
до нових умов проживання. І. може бути цілеспрямованою - здійснюється 
для введення в культуру нових видів (Наприклад, кукурудза, картопля 
інтродуковані в Європу з Америки) та спонтанною, коли організми 
заносяться в нові райони випадково й, акліматизувавшися тут, стають 
шкідниками або бур'янами. І. - початковий етап акліматизації рослин і 
тварин. 

КЛІМАКС (від гр. кіітах - драбина) - стан динамічної рівноваги 
біогеоценозу, що характеризується відсутністю сукцесійних змін. 
Необхідно враховувати при експлуатації лісових і степових угідь. 

КОНКУРЕНЦІЯ ОРГАНІЗМІВ (від лат. сопсиггепйа - змагання, 
суперництво) - форма взаємовідносин між організмами та їхніми 
угрупованнями, що проявляється у змаганні за засоби існування й умови 
розмноження (їжа, місцеперебування, світло, вода тощо). Один із важливих 
компонентів боротьби за існування. Розрізняють К. о. внутрішньовидову (в 
межах популяції та між популяціями одного виду) та міжвидову (між 
різними видами). 

КОНСУМЕНТИ (від лат. сошито - споживаю) - організми (всі 
тварини, частина мікроорганізмів, сапрофіти й паразитичні рослини), які 
живляться безпосередньо або через ін. організми готовою орган, речовиною, 
синтезованою автотрофами. Розрізняють К. первинні (рослиноїдні 
організми) та К. вторинні (м'ясоїдні організми). К. відіграють велику роль у 
кругообігу речовин біологічному, передаючи нагромаджену продуцентами 
частину енергії сонячної ланцюгами живлення. 

КСЕНОБІОТИКИ (від гр. xenos - чужий та Ь^е - життя) - будь-які 
чужорідні для організмів і біосфери речовини (пестициди, важкі метали, 
пластмаси, препарати побутової хімії та ін. забруднювачі), які, потрапляючи 
в довкілля в значних кількостях, можуть порушити норм, перебіг прир. 
процесів у біосфері, в т. ч. спричинити захворювання й загибель організмів. 

КСЕРОФІЛИ [від гр. xeros - сухий та ...філ(и)] - організми (рослини, 
тварини), які пристосовані до життя в місцеперебуваннях зі зниженою 
вологістю (Наприклад, саксаул, ковила, багато гризунів і комах, верблюди). 

КСЕРОФІТИ [від гр. xeros - сухий та ...фіт(и)] - рослини посушливих 
місцевостей, які здатні переносити тривалу атмосферну й грунтову посуху. 
Ростуть переважно в степах, пустелях, напівпустелях (Наприклад, ковила, 
типчак, верблюжа колючка). 

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ, трофічні (харчові) ланцюги - групи 
видів рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, пов'язаних між собою 
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відносинами типу їжа - споживач, унаслідок чого створюється певна 
послідовність передавання речовин та енергії від одних груп організмів до 
інших Л. ж. формувалися в процесі історичного розвитку органічного світу. 
Основу кожного Л. ж. становлять продуценти, або автотрофи (переважно 
зелені рослини й хемосинтезуючі мікроорганізми). Наступні ланки Л. ж. - 
гетеротрофи, або консументи, яких поділяють на первинних (тварини, котрі 
живляться переважно або виключно рослинами) та вторинних (тварини, які 
живляться їжею тваринного походження). Ланки третього трофічного рівня 
в Л. ж. становлять сапротрофи (гриби й бактерії), які дістають необхідну 
енергію шляхом розкладання мертвої органічної речовини. 

МЕЗОТРОФИ [від гр. mesos - середній, проміжний та ...троф(и)] - 
рослини, що живуть на (в) ґрунтах із помірним умістом поживних речовин, 
у т. ч. мінер, (Наприклад, зелені мохи, ялина, чорниця, брусниця). Посідають 
проміжне місце між евтрофами та оліготрофами. 

МЕЗОФІЛИ [від гр. mesos - середній, проміжний та ...філ(и)] - 
організми, які живуть в умовах помірної вологості (Наприклад, горностай, 
листопадні дерева й чагарники). Див. також Мезофіти. 

МЕЗОФІТИ [від гр. mesos - середній, проміжний та ...фіт(и)] - 
екологічна група рослин, що живуть в умовах середньої вологості 
(Наприклад, більшість листяних дерев і чагарників, лучних і лісових трав, 
основні с.-г. культури). Займають проміжне місце між гігрофітами та 
ксерофітами. 

МЕТАБОЛІЗМ (від гр. metabole - зміна), обмін речовин - сукупність 
процесів біохімімічних перетворень речовин та енергії в організмах. 
Складається з двох протилежних за результатами процесів - асиміляції та 
дисиміляції. У вужчому розумінні М. - проміжний обмін, який охоплює всі 
реакції перетворення речовин, що відбуваються в клітинах. 

МУТУАЛІЗМ (від лат. тиШш - взаємний) - форма симбіозу, 
вигідного для обох організмів різних видів, за якого жодна зі сторін не може 
існувати без ін. (Наприклад, жуйні тварини й мікроорганізми їхнього рубця). 

НЕЙТРАЛІЗМ (від лат. пеигаї^ - нічийний) - форма співіснування 
двох видів, коли жоден із них не зазнає впливу ін. (Наприклад, види 
рослиноїдних і хижих комах, які мешкають в одному біоценозі й не пов'язані 
один з одним відносинами харчування або конкуренції). 

НООСФЕРА (від гр. ноос - розум та sphaira - куля) - якісно новий 
стан біосфери, за якого розумова діяльність і праця людини стають 
визначальним фактором її розвитку. В. І. Вернадский - основоположник 
учення про Н. - висунув гіпотезу про те, що біосфера Землі, перероблена, 



5
0 

 

перебудована розумом людини та його працею, закономірно й неминуче 
перейде в Н.; людина перебере на себе керування всіма процесами в 
біосфері, спрямує її розвиток у потрібне для себе русло. Нині біосфера 
насправді різко змінюється під впливом діяльності людини, дедалі більше 
замінюється техносферою, що супроводжується такими змінами 
середовища природного, які вже загрожують власне існуванню людини. 
Тому, якщо людство не почне регулювати свій тиск на природу і зважати на 
її закони, біосфера може зберегтись, а цивілізація загине. 

ОЛІГОТРОФИ [від гр. oligos - нечисленний, незначний та ...троф(и)] 
- рослини, які розвиваються на неродючих грунтах (овес, верес, журавлина, 
сфагнові мохи, сосна та ін.). Див. також Мезотрофи, Евтрофи. 

ОПТИМУМ (від лат. optimum - найкраще) - сукупність 
найсприятливіших умов для чогось. Див. Екологічний оптимум. 

ПАРАЗИТИЗМ - специфічна форма співжиття (симбіозу) організмів 
різних видів, з яких один (паразит) використовує ін. (хазяїна) як середовище 
проживання та джерело живлення, покладаючи на нього (частково або 
цілком) регуляцію відносин із довкіллям. П. - надзвичайно поширене в 
природі явище; його можна виявити в будь-якому біоценозі. 

ПЕДОСФЕРА (від гр. pedon - грунт та sphaira - куля) - грунт, покрив 
Землі, частина біосфери - продукт спільного впливу клімату, рослинності, 
тварин і мікроорганізмів на поверхневі шари гірських порід; середовище 
проживання грунт, організмів. 

ПІРАМІДА БІОМАС [гр. pyramis (pyramided)] - графічна модель, що 
відображує послідовність розташування біомас популяцій екосистеми 
(біогеоценозу), основою якої слугує перший трофічний рівень - біомаса 
продуцентів. Біомаса може бути представлена у вигляді загальної маси сухої 
речовини, енергоємності або ін. міри загальної кількості живої речовини 
продуцентів, консументів (першого та другого порядків) і редуцентів. 
Параметри продуцентів зазвичай вищі, ніж консументів (звідси й форма 
піраміди), але в деяких екосистемах (Наприклад, водних) може бути й 
навпаки (обернена піраміда). 

ПОПУЛЯЦІЯ (від лат. populus - народ, населення) - 1) сукупність 
особин одного виду з єдиним генофондом, яка формується в результаті 
взаємодії потоку генів (схрещування, міграцій, запилення, запліднення, 
поширення зачатків) та умов довкілля, протягом тривалого часу (багатьох 
поколінь) населяє певну територію й частково або цілком ізольована від ін. 
П. того самого виду. П. - елементарна евол. одиниця існування виду. 
Порівняно з видом П. фенотипно й генотипно однорідніша. Кожний вид 
представлений сукупністю П. Групи просторово суміжних П. можуть 
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утворювати расу географічну, або підвид. Екологічними показниками П. є 
мін. чисельність, густота, розподіл особин за віком, статтю, тип росту, 
приріст, характер розміщення особин у межах екосистеми чи угруповання 
та ін. Ієрархія П. залежить від розміру території, яку вони займають. Будь - 
яка П. залежить не лише від генет. різноманітності, а й від факторів довкілля; 
2) все населення певної території (країни, провінції й т. ін.). 

ПРОДУЦЕНТИ [від лат. рі^исеш (рі^исеП;^) - той, що виробляє, 
створює] - організми автотрофні й хемотрофні (рослини та деякі бактерії), 
які синтезують орган: речовини з простих неорган. за допомогою процесів 
фотосинтезу або хемосинтезу. Основні П. у водних і наземних екосистемах 
- зелені рослини. Становлять основу екологічної піраміди. 

РЕДУЦЕНТИ [від лат. ^исепБ (гедисепїів) - той, що повертає назад, 
відновлює] - організми (переважно бактерії та гриби), які в процесі своєї 
життєдіяльності розкладають мертві орган, речовини до мінер., котрі потім 
використовуються продуцентами. В наземних екосистемах особливе 
значення мають фунт. Р., які залучають у кругообіг речовин рештки 
відмерлих рослин і тварин. Р. беруть участь у процесі самоочищення 
середовища природного, використовуються в разі біол. очищення стічних 
вод. 

РЕПРОДУКЦІЯ (від лат. re... - префікс, що означає зворотну або 
протилежну дію, та produco - виробляю) - відтворення особин у процесі 
розмноження. Органи, що беруть участь у розмноженні організму, 
називають репродуктивними. 

САПРОБНІСТЬ - 1) насиченість прир. води та донних відкладів 
водойм орган, речовинами, здатними розкладатися; 2) сукупність 
фізіологічно-біохімічних властивостей водяних організмів, що дають їм 
змогу жити в середовищі з підвищеним умістом орган, речовин. 

СИМБІОЗ (від гр. symbiosis - співжиття) - поширене в живій природі 
явище закономірного, невипадкового співжиття організмів (симбіонтів), які 
належать до різних систематичних груп (Наприклад, раки - самітники та 
краби - з актиніями, паразитичні гриби - з рослинами). На відміну від 
вільних організмів, симбіонти залежать не тільки від умов середовища 
біоценозу в цілому, а й один від одного. Основні. форми С. - мутуалізм, 
коменсалізм та паразитизм. 

СТЕНОБІОНТИ [від стено... та біонт(и)], організми стенобіонтні - 
тварини й рослини, які можуть жити лише в певних умовах середовища, за 
незначних коливань температури, вологості, тиску, солоності, кислотності 
та ін. Серед С. є симбіонти, мешканці великих морських глибин, печер, 
вологих тропічних лісів високогір'я. Пор. Еврибіонти. 
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СУКЦЕСІЯ (від лат. successio - спадкоємність, успадкування ) - 
послідовна необоротна зміна складу й структури біогеоценозу, що 
зумовлена зовн. (Наприклад, засолення, підтоплення, заселення чужих 
видів) та внутр. (Наприклад, утворення нових видів) факторами. Приклад С. 
- заростання озера й перетворення його на болото. Як правило, С. 
відбувається внаслідок складної взаємодії факторів антропогенних і прир. С. 
можуть бути повільними (тривають тисячоліттями), середніми (століттями) 
та швидкими (десятиліттями); прогресуючими (супроводжуються 
збільшенням продуктивності та видового складу) або регресуючими. 
Кінцевим результатом С, як правило, є біогеоценоз, що перебуває в 
клімаксному стані. 

ТРОФІЧНИЙ РІВЕНЬ - сукупність організмів, об'єднаних схожим 
типом живлення (автотрофи, рослиноїдні, м'ясоїдні та ін.). Перший Т. р. 
займають продуценти - рослини, другий - рослиноїдні тварини, третій - 
хижаки, які живуть за рахунок рослиноїдних організмів, четвертий - 
організми, що споживають хижаків третього Т. р. Деякі організми можуть 
перебувати на різних Т. р. Див. також Ланцюги живлення. 

УРБОЕКОЛОГІЯ (від лат. игЬап^ - міський та екологія) - розділ 
екології, що вивчає проблеми міст і їхніх мешканців у взаємозв'язку з 
довкіллям. У. опікується також питаннями раціонального проектування й 
пошуками екологічно оптимальних варіантів будівництва міських структур, 
проблемами виживання людини в умовах наступу міст на середовище 
природне та прогресуючого погіршення його якості. 

ФАКТОРИ АБІОТИЧНІ - компоненти й властивості неживої 
природи, які прямо чи опосередковано впливають на окремі організми та 
їхні угруповання (температура, освітленість, вологість, рельєф, вітер, фон 
радіоактивний, газовий склад повітря, атмосферний тиск, солоність води, 
мех. властивості поверхні). 

ФІТОФАГИ [від фіто... та ...фаг(и)] - рослиноїдні тварини 
(консументи першого порядку). В разі порушення стабільності екосистеми 
Ф. (за спалаху їхньої чисельності) можуть завдати великої шкоди рослинам. 

ХИЖАЦТВО - форма взаємозв'язків між організмами різних видів, з 
яких один (хижак) поїдає ін. (жертву), на якого спочатку нападає, а потім 
убиває. X. відіграє важливу роль у регулюванні кількісного складу 
популяцій. 

ЦЕНОЗ (від гр. koinos - разом, спільно, гуртом) - будь-яке біотичне 
угруповання. Розрізняють зооценози, фітоценози, мікробоценози. Зазвичай 
термін «Ц.» замінюють терміном біоценоз. 


