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Лекція №1 

 

Тема: Вступ. Сучасна екологія: предмет, методи,завдання. 

 

Мета: Розвиток творчих, самостійних здібностей та активізація розумової 

діяльності студентів; ознайомлення з екологією як наукою, її методами, завданнями, 

структурою 

 

Методи: Лекція 

 

План: 
1 Основні термінологічні визначення, поняття та положення. 

2 Екологічні закони, правила та принципи. 

3 Завдання сучасної екології, її методи. 

4 Структура екології ХХІ століття. 

 

 

Література: 

 
1 Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: Лібра,  

2004, с. 10-34 

2 Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: 

Либідь,1995, с 6-8 

3 Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного 

середовища- Львів: Афіша, 2000, с. 9-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1 Основні термінологічні визначення, поняття та положення 

Термін екологія в наш час став широко відомим і широко вжитим. На початку 

століття його знали лише вчені – біологи, а в 60-х роках ХХ століття, коли 

розвинулась криза взаємовідносин людини з середовищем існування, виник 

екологічний рух, що набуває все більшого розмаху. Предмет «екологія» було 

введено в середній та вищій школі.  

Термін «екологія» вперше запропонував у 1866 році німецький вчений Е. 

Геккель, його визначення: «Екологія – це пізнання економіки природи, водночас 

дослідження всіх взаємовідносин живого з органічним». Тобто терміном «екологія» 

Геккель визначив біологічну науку, що вивчає взаємовідносини організмів з 

оточуючим їх середовищем. 

Американський еколог Юджен Одум дав найбільш коротке і найменше 

спеціальне визначення екології – це навколишнього середовища. 

Загальна екологія займається дослідженням усіх типів екосистем.  

З погляду авторів, сучасна екологія ХХІ століття – це одна з головних 

фундаментальних комплексних наук про виживання на планеті Земля, завданням 

якої є пізнання законів розвитку і функціонування біосфери як цілісної системи під 

впливом природної і, головне, антропогенної діяльності, а також про визначення 

шляхів і засобів еколого-економічного збалансованого співіснування техносфери і 

біосфери.  

Екологія ХХІ століття – комплекс наук про будову, функціонування, 

взаємозв’язки багатокомпонентних і багаторівневих систем у Природі й Суспільстві 

та засоби кореляції взаємного впливу техносфери і біосфери з метою збереження 

людства і біосфери. 

Основний об’єкт досліджень – екосистеми всіх рівнів та їх елементи. 

Основний предмет досліджень – взаємозв’язки між жививми організмами, 

живими і неживими компонентами екосистеми, а також особливості впливу 

природних і антропогенних чинників на функціонування екосистем. 

 

 

 

 



2 Екологічні закони, правила та принципи. 

 

 У 1994 році Реймерс М. вирізнив близько 250 законів, закономірностей 

принципів і правил, якими користується сучасна екологія. 

1. Закон константності живої речовини в біосфері (В. Вернадським): кількість 

живої речовини (біомаса всіх організмів) біосфери для конкретної екологічної епохи 

є с талою. 

2. Закон незворотності еволюції (Л. Долло): еволюція незворотна; організм 

(популяція, вид) не може повернутися до попереднього стану. 

3. Закон розвитку систем за рахунок довкілля: будь-яка система може 

розвиватися лише за рахунок матеріально-енергетичних та інформаційних 

можливостей навколишнього середовища; абсолютно ізольований саморозвиток 

неможливий. 

4. Закон оптимальності: будь-яка система з найбільшою ефективністю 

функціонує в певних характерних для неї просторово-часових межах. 

5. Закон толерантності (В. Шелфорд): чинники середовища які мають у 

конкретних умовах песимальне (несприятливе) значення, обмежують можливості 

існування виду в даних умовах, всупереч і незважаючи на оптимальний збіг інших 

чинників. 

Правило генетичної пристосованості: будь-який вид організмів може існувати 

доти й настільки, наскільки навколишнє середовище відповідає генетичним 

можливостям пристосованості цього виду до змін і коливань екологічних чинників 

даного середовища. 

 

3 Завдання сучасної екології, її методи. 

Основні завдання сучасної екології : 

1) визначення загального стану сучасної біосфери (біологічних систем усіх 

рівнів), умов її формування, причин і обсягів змін під впливом різних 

природних і антропогенних чинників; 

2) прогнозування динаміки стану екосистем і біосфери в цілому в часі й 

просторі; 



3) розроблення шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства і 

природи з урахуванням основних екологічних законів. 

Центральним завданням сучасної екології є пізнання всіх процесів 

функціонування життя. 

В сучасній екології використовують цілий комплекс методів: натуральних 

спостережень, вимірювань, експериментальних лабораторних досліджень, 

екологічного картування і моделювання. Широко використовується методи інших 

наук – хімії, фізики, геології, біології, математики. Ці методи можна об’єднати  в 

кілька груп: 

1. методи реєстрації та оцінки якості довкілля (біондикація) 

2. методи кількісного обліку організмів і методи оцінки біомаси та 

продуктивності рослин та тварин. 

3. Вивчення особливостей впливу різних екологічних чинників на 

життєдіяльність організмів (складні й тривалі спостереження в природі; 

експерименти в лабораторних умовах _ токсикологічні, біохімічні тощо) 

Біондикація - метод оцінки абіотичних і біотичних чинників середовища за 

допомогою  біологічних систем. 

Моніторинг - це система спостереження, оцінки і прогнозну стану 

навколишнього середовища, яка здійснюється в різних масштабах, у тому числі і 

глобальному. Завдання моніторингу: 1) спостереження за станом біосфери; 2) 

визначення змін обумовлених діяльністю людини; 3) узагальнення результатів 

спостережень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Структура екології ХХІ століття. 

 

 

 

   Соціальна та прикладна екологія 

       

Загальна 

екологія 
 Геоекологія  Техноекологія  Соціоекологія 

       

Екологія людини  Еколог. аспекти:  Еколог. аспекти:  Еколог. освіта 

Екологія тварин  - атмосфери  - військової ді-ті  Еколог. культура 

Екологія рослин  - гідросфери  - енергетики  Еколог. право 

Палеоекологія   - ліспосфери  - транспорту  Етнічна екологія 

Екологія грибів    - промисловості  Еколог. пе-лія 

Біосфероеклогія     - урбоеклогія  Еколог. менед-нт 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологія ХХІ століття 



Контрольні запитання 

 

1 Дайте сучасне визначення екології. 

2 Назвіть основні структурні блоки сучасної екології. 

3 Які ви знаєте основні завдання екології? 

4 Назвіть основні біоекологічні закони та принципи 

5 Для чого необхідно знати основні екологічні закони? 

6 Які методи використовуються при екологічних дослідженнях? 

7 Які ви знаєте методи екологічного контролю? 

8 Що таке біоіндикація? 

9 Що таке моніторинг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лекція №2 

 

Тема: Екологічні чинники середовища існування.  

 

Мета: Розвиток творчих, самостійних здібностей та активізація розумової 

діяльності студентів; ознайомлення з екологічними факторами та їх класифікацією  

 
Методи: Лекція, усне опитування 

 

План: 

1Поняття про екологічні фактори 

2Класифікація екологічних факторів  

3Абіотичні  фактори 

4Біотичні фактори 

5Антропогенні фактори 

 

Література: 

 
1 Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: Лібра,  

2004, с. 40-45 

2 Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного 

середовища- Львів: Афіша, 2000, с. 50-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 Поняття про екологічні фактори 

Безперервність життя на Землі "забезпечується унікальною здатністю 

живих істот створювати і підтримувати внутрішнє середовище, 

здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці 

властивості за спадковістю своїм нащадкам.                                                  

Середовище — одне з основних екологічних понять; під ним ми 

розуміємо комплекс природних тілі явищ, з якими організм знаходиться у 

прямих або опосередкованих зв'язках. 

Внутрішнє середовище будь-якої істоти якісно відрізняється від 

зовнішнього середовища. Якісна самостійність внутрішнього середовища 

організму регулюється механізмами гомеостазу. 

Гомеостаз організму — це стан внутрішньої динамічної рівноваги, 

який забезпечуються взаємодією складних процесів регуляції і 

координації біохімічних реакцій за принципом зворотного зв'язку. 

Гомеостаз може здійснюватись тільки за певних умов навколишнього 

середовища: поза межами цих умов автономність організму порушується і 

він гине, а його внутрішнє середовище ототожнюється із зовнішнім. 

Сили, ще діють з боку навколишнього середовища, називають факторами. 

 Організм як елементарна частинка живого світу в середовищі свого 

існування знаходиться під одночасним впливом кліматичних, біотичних 

факторів, які разом називаються екологічними. 

Екологічний фактор— це будь-який елемент середовища, який 

здатний справляти, прямий чи опосередкований вплив на живі організми, 

хоча б протягом однієї фази їх розвитку.   

    

2 Класифікація екологічних факторів  

Екологічні фактори можуть бути об'єднані за природою їх 

походження або залежно від  їх динаміки та дії на організм. За 

характером походження розрізняють: 

— абіотичні фактори зумовлюються дією неживої природи і 

поділяються на кліматичні(температура, світло, сонячна радіація, вода, 

вітер, кислотність, солоність, вогонь;опади, тощо), орографічні (рельєф, 

нахил .схилу, експозиція) та геологічні.. 

 — біотичні  -  дія одних організмів на інші, включаючи всі 

взаємовідносини між ними.        антропогенні фактори — вплив на живу 

природу  життєдіяльності людини. 

      У 1358 р. А.С. Мончадський запропонував класифікацію факторів 

за характером їх дії. 

Стабільні фактори –ті, що не змінюються протягом тривалого часу 

(земне тяжіння, сонячна стала, склад атмосфери та інші). Вони 



зумовлюють загальні пристосувальні властивості організмів, визначають 

належність їх до мешканців певного середовища планети Земля. 

Змінні фактори, в свою чергу, поділяються на закономірно змінні і 

випадково змінні. До закономірно змінних  належить періодичність 

добових і сезонних змін. Ці фактори зумовлюють певну циклічність у 

житті організмів (міграції, сплячку, добову активність та інші періодичні 

явища і життєві ритми). 

Випадково змінні фактори об'єднують біотичні, абіотичні та  

антропогенні фактори, дія яких повторюється без певної періодичності 

(коливання температури, дощ, вітер, град, епідемії, вплив хижаків та 

інші). 

Коротко розглянемо групи факторів, об'єднаних характером 

походженням. 

 

3 Абіотичні  фактори 

Серед них особливо виділяється група кліматичних дикторів. Дія 

багатьох абіотичних факторів, включаючи рельєф, вітер, тип ґрунту тощо 

проявляється опосередковано—через температуру і вологість. Внаслідок 

цього на невеликій ділянці земної поверхні кліматичні умови можуть 

суттєво відрізнятися від середніх для даного регіону в цілому. 

Температура і кількість опадів (дощу або снігу) визначають розміщення 

на земній поверхні основних природних зон. Різноманітність природних 

комплексів часто визначається особливостями ґрунтів, від яких залежить 

надходження вологи. Один і той же фактор за відношенням до різних 

організмів може відігравати різноманітну роль і завдяки цьому 

переміщуватися у класифікації з однією групи в іншу. Яскравим 

прикладом цього явища може бути світло. Для рослин воно є джерелом 

енергії при фотосинтезі, для багатьох наземних тварин світло може бути 

основним фактором. Для ґрунтових організмів або мешканців печер, як і 

для організмів, що живуть в глибинах морів, цей фактор має значення, 

оскільки протягом всього життя ці організми не зустрічаються з його 

дією. 

Екологічні фактори діють на організм різними шляхами. У 

найпростішому випадку має місце прямий вплив. Так, сонячне проміння 

освітлює ящірку, яка лежить нерухомо, і тіло її нагрівається. З іншого 

боку, дуже часто екологічні фактори впливають на організм 

опосередковано, через безліч проміжних ланок. Наприклад, поєднання 

високої температури повітря з низькою вологістю дощів призводить до 

посухи, іноді це набуває катастрофічного характеру (вигорає 

рослинність, травоїдні мігрують або гниють). 

 



4 Біотичні фактори. 

 Вони являть собою форми впливу живих організмів один на одного. 

Основною формою такого впливу у  більшості випадків є харчові 

зв’язки, на базі яких формуються нові ланцюги і ланки харчування. Крім 

харчових зв’язків, в угрупуваннях рослинних і тваринних організмів 

виникають просторові зв’язки. Все це є підставою для формування 

біотичних комплексів. Виділяють різні форми біотичних відносин, які 

можуть бути найрізноманітнішими – від дуже сприятливих до різко 

негативних. 

Між представниками різних видів організмів, що населяють 

екосистему, крім нейтральних, можуть існувати такі види зв’язків: 

Конкуренція – представники двох видів їжу, повітря, воду, світло, 

життєвий простір;  боротьба тим жорстокіша, чим більш споріднені і 

близькі у вимозі до умов середовища види організмів, що конкурують. 

Мутуалізм – представники двох видів організмів своєю 

життєдіяльністю сприяють один одному, наприклад комахи, збираючи 

нектар, запилюють квіти; мурашки, опікаючи попелиць, живляться 

їхніми солодкими виділеннями. 

Коменсалізм – коли від співжиття представників двох видів виграє 

один вид, не завдаючи шкоди іншому, наприклад, рибка – прилипаймо 

знаходить захист і живиться біля акул (мутуалізм і коменсалізм 

називають ще симбіозом). 

Паразитизм – одні істоти живляться за рахунок споживання живої 

тканини господарів, наприклад, кліщі, блощиці, воші, глисти, омела, 

деякі гриби тощо. 

Хижацтво – одні організми вбивають інших і живляться ними. 

Алелопатія – одні організми виділяють речовини, шкідливі для 

інших. Наприклад, фітонциди, що виділяються деякими вищими 

рослинами, пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів; токсини, що 

виділяються під час «цвітіння» води у водоймищах, отруйні для риби та 

інших. 

 

5 Антропогенні фактори  

Антропогенні фактори зумовлені діяльністю людини, вплив її на 

природу може бути як свідомим, так і стихійним, випадковим. 

Користуючись знанням законів розвитку природи, людина свідомо 

виводить нові високопродуктивні сорти рослин, породи тварин, усуває 

шкідливі види, творить нові природні комплекси. Процес взаємодії 

людини з природою почався з моменту появи людини на Землі і весь час 

зростає. 

 До середини XX століття людина, за визначенням В.І. Вернадського, 

стала наймогутнішою геологічною силою на нашій планеті. Різко зріс 



вплив людської діяльності на довкілля, що призвело до порушення 

природних зв’язків. Так, внаслідок вирубування лісів, пустелі різко 

пришвидшили свій наступ на зелені зони. діяльність людини змінює 

умови навколишнього середовища, а середовище, в свою чергу впливає 

на життя, здоров’я та життєдіяльність як окремої людини, так людської 

популяції загалом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольні запитання 

 

1Дайте визначення екологічного фактора. 

2Які існують класифікації біологічних факторів? 

3Що таке абіотичний фактор? 

4Що таке біотичний фактор? 

5Що таке антропогенний фактор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція №3 

 

Тема: Біосфера. Взаємозв язок між компонентами біосфери 

 

Мета: Розвиток творчих, самостійних здібностей та активізація розумової 

діяльності студентів; ознайомлення з поняттями “біосфера” та “ноосфера”  

 

Методи: Лекція, усне опитування 

 

План: 

 

1 Вчення В. І. Вернадського про біосферу 

2 Склад і функціонування біосфери 

3 Основні поняття біосфери 

4 Закон біосфери В. І. Вернадського 

5 Ноосфера 

6 Кругообіг речовин і енергії в біосфері   

 

 

Література: 

 

1  Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: 

Лібра,  2004, с. 132-148 

2  Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: 

Либідь,1995, с. 25-64  

3 Бойчук Ю.Д. та ін.. Екологія і охорона навколишнього середовища. –  Суми: 2002, 

с. 50-68 

4 Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного 

середовища- Львів: Афіша, 2000, с. 27-35 

5 Мусієнко М. М. Екологія: Тлумачний словник. – К.: 2004, с. 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Вчення В. І. Вернадського про біосферу 

1.  Біосфера (від грец. Bios – життя і store – куля) – область активного 

життя оболонки Землі, яка включаю частини атмосфери, гідросфери і 

літосфери, заселені живими організмами.  

Вперше термін «біосфера» вжив австрійський учений Едуард Зюсс у 

1875 році, але поширився він після праць українських вченого В. І. 

Вернадського. Основи його вчення викладені в книзі «Біосфера» (1926). 

Він довів, що живі організми відіграють важливу роль у процесах, які 

відбуваються у всіх сферах Землі. В. І. Вернадський дав таке визначення 

біосфери: «Біосфера являє собою оболонку життя область існування 

живої речовини».  

За мільярди років існування Землі живі істоти рішуче змінили склад 

її атмосфери, гідросфери й літосфери, створивши, по суті, зовсім нове 

середовище життя. 

 

2  Склад і функціонування біосфери 

 В. І. Вернадський визначив біосферу як термодинамічна оболонка з 

температурами +50 – (-50) С ї тиском   10 000 Па, що відповідає межам 

життя для більшості  організмів.  

           Межі біосфери (за В. І. Вернадським) 

1) верхня межа – знаходиться на висоті 15 – 22км (охоплюючи 

тропосферу і нижню частину стратосфери) 

2) нижня межа – біосфера обмежена відкладеннями на дні океанів 

(до глибини 11км) і глибинного проникнення в надра Землі 

організмів і води в рідкому стані (2 – 3км). 

Нижня межа біосфери в рамках літосфери обумовлена тепловими 

бар’єром і, як правило, не опускається нижче 5км. Загальна  протяжність 

біосфери – 40км. Від усіх геосфер вона відрізняється енергійним 

перебігом хімічних перетворень. 

Горизонти біосфери, які найбільш інтенсивно заселені живими 

називаються «плівкою життя» або плетобіосферою. 

Біосфера на наші планеті виконує ряд важливих функції, які 

обумовлюють властивості  й відносини стабільність природи Землі:  

1) закріплення рухомих елементів поверхні літосфери (пісок, глина, 

гравій, дрібна галька, ґрунти різних типів) 

2) регуляція кругообігу води; 

3) зв’язування вуглекислоти, що виділяється тваринами та в ході 

хімічних перетворень у не живій природі. 

4) виділення кисню в процесі фотосинтезу наземними і водними 

рослинами; 

5) переведення в прості хімічні речовини величезної маси відмерлих 

організмів і їх виділень; 



6) участь в відтворенні і відновленні ґрунтів, в очищенні атмосфери і 

води від різноманітних забруднень; 

7) участь в утворенні місцевого клімату і погоди; 

8) переміщення по планеті маси різноманітних хім. елементів і 

речовин. 

9) акумуляція і трансформація сонячної енергії, яка в 

трансформованому вигляді включається в кругообіг енергії Землі. 

 

3  Основні поняття біосфери 

    Основними поняттями біосфери В. І. Вернадський вважає:  

1) Жива речовина – сукупність усіх існуючих на Землі рослин, 

тварин, мікроорганізмів, грибів. 

2) біогенна речовина – продукт життєдіяльності організмів (торф, 

крейда, горючі сланці, опатит) 

3) нежива речовина – в утворенні якої організми не брали участь 

(гірські породи абіогенного походження) 

4) біокосна речовина продукт взаємодії живої речовини і неживої 

матерії (ґрунт); 

5) радіоактивна речовина – радіонукліди (40К, 235U, 232Th), які 

зумовлюють існування радіогенної теплоти, та продукти їх 

розпаду; 

6) космічна речовина – космічний пил та метеорити  

Сукупність усіх живих організмів на планеті, біомаса яких становить 

мізерну частинку біосфери (~0,001%) В. І. Вернадський назвав «живою 

речовиною». Планету населяє приблизно 500 тис. видів рослин і 1,5млн. 

видів тварин. Якщо зрівняти поверхню Землі і рівномірно розподілити на 

ній існуючих рослин, тварин і мікроорганізмів, то вони утворять шар 

завтовшки всього 2см. 

     Жива речовина розміщена на планеті нерівномірно, що пов’язано з 

різними умовами існування. 

      Біомаса – це маса живої речовини ( виражається в одиницях маси 

чи енергії). 

      Основна маса живої речовини зосереджена на межі літосфери й 

гідросфери та у верхніх частинах гідросфери. 

      Океан бідніший на життя : біомаса світового океану в 1000 разів 

менша від біомаси суші. 

      За підрахунками В.І.Вернадського, біомаса всіх організмів Землі 

сягає 1015тонн, що складає менше 0,25% маси всієї біосфери. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

4  Закон біосфери В. І. Вернадського 

Вернадському належить відкриття основного закону біосфери: 

«Кількість живої речовини е планетною константою з часів архейської 

ери, тобто за весь геологічний час» 

 

5  Ноосфера 

 Ноосфера (від гр. nooc – розум та sfera – куля) – якісно новий стан 

біосфери, за якого розумова діяльність і праця людини стають 

визначальним фактором. 

 

6  Кругообіг речовин і енергії в біосфері   

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного 

процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. 

Життя – це кругообіг між організмами і середовищем. 

Причина кругообігу – обмеженість елементів, з яких будується тіло 

організмів. 

Біологічний кругообіг – це багаторазова участь хімічних елементів у 

процесах, які протікають у біосфері. (три основних процеси: кругообіг 

вуглецю, азоту, сірки, в яких беруть участь 5 елементів: Mg, O, S, C, N).  
 

 

     

  

 

 

 

 

Біосфера 

біогенна 

речовина Жива 

речовина 

біокосна 

речовина 

нежива 

речовина 

радіоактивна 

речовина 

космічна 

речовина 

Гідросфера 

(до 11км) 

Літосфера 

(до 5км) 

Атмосфера (до 22км) 



Контрольні запитання: 

 

1) Що таке біосфера? 

2) Які вчені розробили концепцію біосфери? 

3) Які межі біосфери виділив В. І. Вернадський? 

4) Що таке плетобіосфера? 

5) Функції біосфери. 

6) Який склад біосфери? 

7) Що таке жива речовина? 

8) Чому жива речовина розміщується нерівномірно? 

9) Що таке біомаса? 

10)  Сформулюйте закон біосфери В. І. Вернадського. 

          11)  Що таке ноосфера? 

          12) Які елементи (хім.) беруть участь у кругообігу речовини  

 

 

                   

 

 

 

 



Лекція №5 

 

Тема: Антропогенний вплив на біосферу. Техногенний вплив на атмосферу. 

 

Мета: Розвиток творчих, самостійних здібностей та активізація розумової 

діяльності студентів; ознайомлення з поняттям техносфера та техногенними 

факторами забруднення довкілля, з негативними наслідками  техногенного впливу 

на атмосферу. 

 
 

 
Методи: Лекція, усне опитування 

 

План: 

   1Поняття техносфера та її розвиток 

2Техногенні фактори забруднення довкілля під впливом техногенної діяльності 

  3Забруднення атмосфери галузями промисловості. Екологічні кризи 

  4 Зміни в атмосфері, зумовлені її забрудненням 

4.1 Глобальне потепління клімату (парниковий ефект); 

 4.2Руйнування озонової оболонки Землі; 

4.3 Кислотні дощі; 

4.4 Смоги. 

  5 Самоочищення атмосфери 

 

 

 

Література: 

 
1 Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: Лібра,  

2004, с. 60-96 

2Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: Лібра,  

2004, с. 161-179 

3 Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: 

Либідь,1995, с. 64-73  

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 



 

1 Забруднення атмосфери галузями промисловості 

Найбільший вплив на стан атмосфери чинять: 

- теплоенергетика (25,7%); 

- металургійна промисловість (23,4%); 

- підприємство хімічної та будівельної індустрії (21,1%); 

- автотранспорт (11,6%) та інші. 

 

У повітря надходять пил, важкі метали, вуглеводні, оксиди карбону, 

сульфуру, нітрогену та інші речовини, зокрема в усіх термічних процесах, 

що стосується органічних сполук, також утворюється надзвичайно 

небезпечні для живих організмів і здоров’я людини бензоіпрен (його 

середньодобова ГДК у повітрі населених пунктів становить 0,000001 

мг\м3). 

Найвагоміший вплив на хімічний склад атмосферного повітря 

справляє спалювання кам’яного вугілля; останнім часом частка його 

джерела енергії зменшилася за рахунок використання нафти і природного 

газу. Однак оскільки це цінна сировини і запаси її значно менші, ніж 

кам’яного вугілля, у світі знову з’являється  тенденція до збільшення 

використання вугілля як паливного ресурсу, що негативно впливає на 

стан довкілля за використання нинішніх технологій. 

 
2 Зміни в атмосфері, зумовлені її забрудненням. 

 

2.1 Глобальне потепління клімату (парниковий ефект) 

 Уперше парниковий ефект помітив у 1896 р. Шведський хімік 

С.Арреніус. 

 За прогнозами вчених до середини ХХІ ст.. температура приземної 

атмосфери може піднятися  на 1,5 – 4,5 градусів С, що зумовить: 

- підняття рівня Світового океану за рахунок теплового 

розширення води і затоплення прибережних зон; 

- танення льодовиків; 

- зміщення кліматичних зон (зонами землеробства стануть тайга 

і тундра). 

Причиною потепління є збільшення в атмосфері концентрації 

парникових газів: вуглекислий газ ( основні джерела – ТЕС, транспорт, 

сміттєспалювальні заводи, металургійні комбінати; гурти, дихання всіх 

живих організмів); метану ( його хімічна і нафтодобувна промисловість); 

озону (утворюється під час грози, в озонаторах – для бактерицидної 

обробки, під час зварювання металів, добування озонів); пари води. 



Деякі вчені дотримуються думки, що потепління – циклічне явище і 

зумовлене переважно зміною сонячної активності. Однією із причин 

вважають і теплу течію „Ель – Ніньо” (немовля). 

З метою стабілізації вмісту вуглекислого газу в повітрі країни – 

члени ООН підписали в 1992 р. Конвенцію ООН про зменшення викидів 

цього газу. 

2.2   Руйнування озонової оболонки Землі 
 озонова оболонка, розміщена на висоті 20 – 30 км, захищає життя на 

планеті від жорстокого ультрафіолетового випромінювання  < 320 . 

 Основними руйнівниками озону вважають: 

- оксиди нітрогену, які спричиняються випробуваннями ядерної 

зброї ( за високих температур в атмосфері азот взаємодіє з киснем з 

утворенням NO, який легко окислюється до NO2); запусками ракет і 

космічних кораблів, реактивними літаками, хімічними підприємствами  із 

виробництвами та використання нітратної кисла;  

- фреони – інертні речовини типу CF2CL2,CFCL3 , які у верхніх 

шарах атмосфери відщеплюють атом галогену, що руйнує молекули  

озону і перешкоджає їх утворенню ( фреони широко застосовують у 

холодильній техніці як мастило, в парфумерії – як засіб для створення 

аерозолю). З метою збереження озонової оболонки в 1996 р. розвинені 

країни припинили виробництво фреонів, замінивши їх пропан – 

бутановою сумішшю); 

- пару води, яка потрапляє до озонової оболонки  з викидами ракет, 

літаків, утворюючи під час згоряння палива. 

2.3 Кислотні дощі  

Цей термін вперше ввів у вжиток англійський інженер Р.Сміт у книзі 

„Повітря і дощі: початок хімічної кліматології”, хоча ще в 1696 р. Р.Бойль 

виявив кислу реакцію дощової води.  

Кислі атмосферні опади, які називають „кислотними дощами”, 

мають pH<5,5. Основними їх чинниками є оксиди нітрогену і сульфуру, а 

також пара кислот. Їх природними джерелами – транспорт, ТЕС, 

сміттєспалювальні заводи, металургійні комбінати, хімічні підприємства 

(добування нітратної та сульфатної кислоти, їх використання у 

виробництві добрив та органічному синтезі). 

 Наслідки випадання кислотних дощів: 

- зниження  pH поверхневих вод і ґрунтів та посилення міграції 

важких металів; 

- опіки і зниження інтенсивності фотосинтезу у рослин; 

- корозія металевих виробів (одним із найсуттєвіших наслідків 

забруднення повітря SO2 є прискорення корозії металів: в 

атмосфері промислових районів залізо і цинк швидко кородують, 

утворюючи розчинні сульфати; алюміній кородує повільніше, але 



корозію прискорюють висока вологість і збільшення вмісту оксидів 

сульфату; мідь утворює патину синьо – зеленого кольору); 

- руйнування будівель із вапняку та архітектурних пам’яток (кам’яна 

і бетонна кладки, вапняковий розчин і цегла поглинають SO2 – 1 

моль CaSO4  займає більший об’єм, ніж 1 моль   CaSO3, тому в 

матеріалі виникає механічна напруга; тканини, поглинаючи  SO2, 

втрачають міцність, папір і шкіра руйнуються); 

- загибель гідро біонтів; 

- деградація лісів, зменшення стійкості дерев стосовно шкідників і 

патогенних мікроорганізмів; 

- зміна активності ферментів у яйцеклітинах та ікра, що може 

призвести до загибелі молодняка риб. 

Рекордно кислотний дощ (pH= 1,7) випав у 1979 р. в Уїлінгу  (США, штат 

Вірджинія). 

2.4 Смог 

Смог ( явище, характерне для певних місць за певних 

метеорологічних умов і забруднення повітря. За походженням смоги 

поділяються на три типи: лондонський (чорний смог), лос – 

анджелеський (білий смог) та льодяний смог. 

Причини лондонського смогу: 

- низька температура ( близько 0 С); 

- вологість до 100%;  

- підвищення вміст сажі, оксидів карбону, нітрогену, сульфуру 

що утворюються при спалюванні палива. 

Такі смоги відомі лондонцям здавна: недаремно ще в 1273 р. було 

видано едикт, який забороняв спалювання вугілля в печах під час 

засідання парламенту. У 1952 р. такий смог забрав життя 4 тисяч жителів 

Лондона. 

 В Україні такі смоги спостерігаються у приморських містах. 

 Фотохімічний смог лог – анджелеського типу почав 

з’являтися над цим містом з 30 – х років ХХ ст.. Він виникає у разі дії 

сонячного світла на вуглеводні і проявляються у вигляді білого туману з 

неприємним запахом, що подразнює очі, слизові оболонки, органи 

дихання. 

 Білий смог формується за умов: 

- високій температури (понад 30 С); 

- відсутності перемішування шарів повітря у вертикальному 

напрямі ( інверсія); 

- значної концентрації викидів автранспорту: вуглеводи, оксидів 

нітрогену, озону, акролеїну; 

- утворення пероксицетилнітрату, що має лакриматору дію 

(подразнює слизові оболонки). 



В Україні спостерігається в Дніпропетровську, Запоріжжі, 

Донецьку і навіть курортному місті Ялті. 

 Льодяний смог складається з дрібних кристалів льоду, які 

утворюють білий туман. Він характерний для північних широт за 

температур нижче – 30 С, високої вологості та забруднення повітря. 

 Тривалість смоги призводять до задухи, бронхіальної астми, 

збільшення смертності, пригнічення рослинності, руйнування будівель, 

прискорення корозії металів та інших негативних наслідків. 

 

3 Самоочищення атмосфери. 

Зниження забрудненості повітря відбувається завдяки 

різноманітним фізичним, хімічним та біологічним процесам: 

- розсіювання в атмосфері забрудників, яке залежить від 

метеорологічних умов (вологості та температури повітря, швидкості 

вітру, фізичних та хімічних характеристик забрудників); 

- руйнування забрудників під дією сонячної радіації ( 

фотохімічні процеси); 

- взаємодії між окремими забрудниками з утворенням 

нетоксичних чи менш токсичних сполук ( при взаємодії аміаку з 

хлоридом гідрогену утворюється хлорид амонію, який випадає з 

атмосферними опадами на землю поверхню); 

- хімічні взаємодії між забрудни ком і основним повітрям ( 

найчастіше киснем), наприклад окислення оксиду нітрогену (ІІ) до оксиду 

нітрогену ( IV), але окисниками можуть бути і озон, пероксид гідрогену 

тощо. 

- Поглинанню рослинами сполук нітрогену та сульфуру і 

використанню їх для синтезу органічних речовин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Контрольні запитання: 

 

 
1 Які з галузей промисловості найбільш забруднює атмосферне повітря? 

2 Які хімічні речовини є „забрудниками” атмосфери? 

3 Які зміни відбуваються в атмосфері, із – за „забрудненням”? 

4 Хто і коли першим помітив парниковий ефект? 

5 Які гази називаються парниковим? 

6 Які наслідки парникового ефекту? 

7 Де розміщена озонова оболонка? 

8 Назвіть основні хімічні речовини, що руйнують озон? 

9 Хто і коли вперше ввів термін „кислотні” дощі? 

10 Яка pH  кислих атмосферних опадів? 

11 Чим причинена поява кислотних дощів? 

12 Які наслідки випадання кислотних дощів? 

13 Що таке „смог”? 

14 На які типи (за походженням) поділяються смоги? 

15 На яких територіях України спостерігаються лондонський, та білий смог? 

     16 Які процеси в атмосфері призводять до її самоочищення  

 

 

 
 



Лекція №6 

 

Тема: Техногенний вплив на гідросферу та літосферу. 

 

Мета: Розвиток творчих, самостійних здібностей та активізація розумової 

діяльності студентів; ознайомлення з водними ресурсами Землі, хімічним складом 

природних вод, класифікацією стічних, ознайомлення з проблемами  захисту 

природи 

 
Методи: Лекція, усне опитування 

 

План: 

1Водні ресурси Землі. 

2Хімічний склад природних вод  

3Класифікація стічних вод 

4 Захист природи. 

5 Пошкодження та вимирання видів. Червона книга.  

6 Заповідники. Національні парки. Природо захисні зони. Природні парки. 

Пам’ятники  природи. 

7 Складові ландшафту, що охороняються 

 

Література: 

 
1 Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: Лібра,  

2004, с. 74-75,90-93 

2 Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: 

Либідь,1995, с 181-183 

3 Бойчук Ю.Д. та ін.. Екологія і охорона навколишнього середовища. –  Суми: 2002, 

с. 236-249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Річки треба вважати найважливішою державною цінністю. Тільки так можна 

вберегти Радість, яку нам дають води, що течуть, і можливість у будь-яку хвилину 

втамувати спрагу. Адже немає на Землі напою кращого, ніж склянка холодної чистої 

води. 

Гідросфера, або водяна оболонка Землі, — це її моря й океани, крижані шапки 

приполярних районів, річки, озера й підземні води. Запаси води на Землі величезні 

— 1,46- 109 км3 (0,025 % її маси). Але це переважно гірко-солона морська вода, 

непридатна для пиття й технологічного використання. Прісна вода становить усього 

2 % її загальної кількості на планеті, причому 85 % її зосереджено в льодовикових 

щитах Гренландії та Антарктиди, айсбергах і гірських льодовиках. І лише 1 % 

прісної води містять річки, озера й підземні води; саме ці джерела й використовує 

людство для своїх потреб. 

Космонавти кажуть, що коли дивитися на Землю з висоти космічної орбіти, то око 

розрізняє переважно два кольори: білий колір хмар і крижаних полярних шапок і 

блакитний колір Світового океану, що вкриває 71 % поверхні нашої планети; 

морська вода — найпоширеніша на Землі речовина. 

Вода, як елемент глобальної екосистеми, виконує дуже важливі функції: 

• вода— це основна складова частина всіх живих організмів (тіло людини, 

наприклад, на 70 % складається з води, а деякі організми, такі як медуза або огірок, 

на 98—99 %); 

•  з участю води здійснюються численні процеси в екосистемах (наприклад, обмін 

речовин, тепла); 

•  води Світового океану — основний кліматоутворюючий фактор, головний 

акумулятор сонячної енергії й «кухня» погоди для всієї планети;                                      

•  вода — один із найважливіших видів мінеральної сировини, основний природний 

ресурс, що споживається людством (сьогодні води використовується в тисячі разів 

більше, ніж нафти чи вугілля). 

Величезну роль відіграє гідросфера у формуванні поверхні Землі, її ландшафтів, у 

розвитку екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід, ерозія, карст тощо), в 

перенесенні хімічних речовин, у тому числі й забруднювачів довкілля. 

Для багатьох організмів вода — це середовище їхнього життя. Хімічний склад 

морської води дуже схожий на склад плазми крові людини: містить ті самі хімічні 

елементи й приблизно в тих самих пропорціях. Це один із доказів того, що предки 

людини, як і решти ссавців, колись жили в морі. 

Солоність океанічних вод становить 35 %о (тобто віл води міститься 35 г солей). 

Найсолоніша вода в Мертвому морі — 260 %о (людина вільно лежить на поверхні 

цієї води, не занурюючися в неї); в Чорному морі солоність води становить 18 %о, в 

Азовському — 12 %о. 

Підземні води за своїм хімічним складом дуже різноманітні: від прісних, що 

використовуються для пиття й водопостачання, до мінералізованих і навіть до ропи 

із солоністю 600 %>; деякі мінералізовані підземні води мають лікувальні 

властивості. 

Основне джерело водопостачання для людини — річковий стік. Перше місце за цим 

показником посідає Бразилія з її гігантською повноводою річкою Амазонкою. 

Значну проблему для людства становить нерівномірний розподіл річкового стоку по 

поверхні Землі.  

Річковий стік України становить у середньому 83,5 млрд м3, а в посушливі роки 

зменшується до 48,8 млрд м3. Він розподіляється по території нашої держави 



нерівномірно: 70 % стоку припадає на Північно-Західний економічний район, де 

мешкає лише 40 % населення. А на Донецько-Придніпровський і Південний 

економічні райони, де живе 60 % населення й зосереджені найбільш водоємкі галузі 

господарства, припадає тільки 30 % стоку. У зв'язку з цим у багатьох районах півдня 

України відчувається гострий дефіцит води, для ліквідації якого доводиться пе-

рекидати її каналами, будувати водосховища тощо. 

Головне джерело води для України — річка Дніпро. Крім того, потреби у воді 

забезпечуються річками Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, Прут та ін. Стан води 

й повноводність цих артерій залежать в основному від стану їхніх приток — малих 

річок, яких в Україні налічується близько 63 тис. їхня роль величезна: досить 

згадати, що 90 % населених пунктів нашої країни розташовані саме в долинах малих 

річок і користуються їхньою водою. Однак стан малих річок України сьогодні 

викликає велику тривогу. 

Підземні води України мають не менше значення для забезпечення водою 

населення: близько 70 % жителів сіл і селищ міського типу задовольняють свої 

потреби в питній воді за рахунок ґрунтових вод (колодязі) чи глибших водоносних 

горизонтів (свердловин). Стан підземних вод України в цілому кращий, ніж 

поверхневого стоку, хоча місцями вони забруднюються стоками промислових 

підприємств, тваринницьких комплексів тощо. В деяких промислових районах 

(Донбас, Кривбас) розробка шахт і кар'єрів негативно впливає на якість і запаси 

підземних вод. У результаті багаторічного відкачування води з цих об'єктів її рівень 

дуже понизився, а з деяких водоносних горизонтів вода зникла зовсім. 

Всі галузі господарства стосовно водних ресурсів поділяються на споживачів і 

користувачів. Споживачі забирають воду з джерела водопостачання, використову-

ють її для виготовлення продукції, а потім повертають, але вже в меншій кількості й 

іншої якості. Користувачі воду не забирають, а використовують її як середовище 

(водний транспорт, рибальство, спорт тощо) або як джерело енергії (ГЕС). Проте й 

вони можуть змінювати якість води (наприклад, водний транспорт забруднює воду). 

Промисловість використовує близько 20 % води, споживаної людством. Кількість 

води, що споживається підприємством, залежить від того, яку продукцію воно 

випускає, від системи водопостачання (прямоточна чи оборотна) та від інших 

причин. 

Основний же споживач води — сільське господарство (70 % її загального 

використання). Це зумовлено передусім збільшенням площ зрошуваного 

землеробства. Зрошувані землі набагато продуктивніші від незрошуваних. Сьогодні 

в світі площа зрошуваних земель становить 15 % загальної площі 

сільськогосподарських угідь, а дають ці землі понад 50 % усієї продукції. 

Питоме водоспоживання під час зрошення залежить від виду вирощуваних 

сільськогосподарських культур, клімату, технічного стану зрошувальних систем і 

способів поливу. Так, норми поливу для зернових культур становлять 1500—3500 

м3/га, для цукрового буряку — 2500—6000, а для рису — 8000—15 000 м3/га. 

Більша частина води (20—60 %), що використовується для зрошення, безповоротно 

втрачається (випаровується), певна її кількість повертається назад у водойми у 

вигляді так званих поворотних вод, сильно забруднених солями. 

Водопостачання населення (близько 10 % усієї споживаної людством води) 

задовольняє потреби в питній воді й комунально-побутові (робота підприємств 

побутового обслуговування, поливання вулиць і зелених насаджень, протипожежні 

заходи тощо). Є поняття питоме водоспоживання, тобто добовий об'єм води (л), 



необхідний для задоволення потреб одного жителя міста або села. У великих 

містах світу питоме водоспоживання сьогодні таке (л/добу): Нью-Йорк — 600, 

Париж — 500, Москва — 400, Київ — 333, Лондон — 263. Для порівняння: в 

країнах, що розвиваються (Центральна Африка, Близький Схід), цей показник 

становить лише 10—15 л/добу. 

Забруднення води. В результаті діяльності людей гідросфера змінюється: кількісно 

(зменшення кількості води, придатної для використання) та якісно (забруднення). 

Серед забруднень розрізняють фізичне, хімічне, біологічне й теплове. 

Очищення стічних вод. Усі природні водойми здатні самоочищатися. 

Самоочищення води — це нейтралізація стічних вод, випадіння в осад твердих 

забруднювачів, хімічні, біологічні та інші природні процеси, що сприяють 

видаленню з водойми забруднювачів і поверненню води до її первісного стану. 

Одначе здатність водойми до самоочищення має свої межі. Сьогодні у водойми 

надходить така величезна кількість стічних вод, настільки забруднених різними 

токсичними для їхніх мешканців речовинами, що багато водойм почали 

деградувати. Тому людство, якщо воно хоче мати майбутнє, мусить негайно вжити 

спеціальних заходів для очищення забруднених вод і повернення джерел 

водопостачання до такого стану, за якого вони стали б придатними для 

використання. 

Здатність природних водойм до самоочищення (періодичність природного 

очищення): 

•  Світовий океан — 2500 років; 

•  підземні води — 1400 років; 

•  полярні льодовики — 9700 років; 

•  гірські льодовики — 1600 років; 

•  підземний лід районів вічної мерзлоти — 10 000 років; 

•  ґрунтова волога — 1 рік; 

•  води озер — 17 років; 

•  води боліт — 5 років; 

•  води в руслах річок— 16 днів; 

•  волога в атмосфері — 8—10 днів; 

•  вода в живих організмах — кілька годин.  . 

До заходів, що мають забезпечити нормальний стан водних об'єктів, належать: 

•  нормування якості води, тобто розробка критеріїв її придатності для різних видів 

водокористування; 

•  скорочення обсягів скидання забруднювачів у водойми вдосконаленням 

технологічних процесів; 

•  очищення стічних вод. 

Чинними законами України передбачається, що для різних господарських потреб 

має використовуватися вода певної якості. Недопустимо, наприклад, 

використовувати питну воду для охолодження блоків ТЕС, забороняється скидати у 

водойми стічні води, які містять цінні відходи, що можуть бути вилучені із засто-

суванням раціональної технології. Основний напрям захисту водного середовища — 

перехід підприємств до роботи за схемою замкненого циклу водопостачання, коли 

вони після очищення власних стічних вод повторно використовують їх у 

технологічному циклі, й забруднені стічні води взагалі не потрапляють у водойми. 

 У сільському господарстві (основний споживач води) слід запровадити сувору 

економію води, раціональне її використання. Так, заміна суцільного поверхневого 



поливу на зрошуваних землях дощуванням або краплинним поливом дає змогу 

збирати ті самі врожаї з меншими (в 5—7 разів) витратами води. Скоротити 

кількість пестицидів, фосфатів, нітратів, що потрапляють у водойми. 

Очищення стічних вод — це руйнування або видалення з них забруднювачів і 

знищення в них хвороботворних мікробів (стерилізація). Сьогодні застосовуються 

два методи очищення стічних вод: у штучних умовах (у спеціально створених 

спорудах) і в природних (на полях зрошення, в біологічних ставках тощо). 

Забруднені стічні води послідовно піддають механічному, хімічному й біологічному 

очищенню. 

Механічне очищення полягає у видаленні зі стічних вод нерозчинних речовин (піску, 

глини, мулу), а також жирів і смол. Для цього використовуються відстійники, сита, 

фільтри, центрифуги тощо. Сучасні передові методи із застосуванням найкращих 

зарубіжних установок дають змогу видаляти зі стічних вод до 95 % твердих 

нерозчинних забруднювачів. 

Хімічне очищення стічних вод здійснюється після їх механічного очищення. В 

забруднену різними сполуками воду додають спеціальні речовини-реагенти. Ці 

речовини, вступаючи в реакцію із забруднювачами, утворюють нешкідливі 

речовини, які випадають в осад і видаляються. 

Біологічне очищення стічних вод, як правило, — завершальний етап. Органічна 

речовина, що міститься у стічній воді, окис-нюється аеробними бактеріями до 

вуглекислого газу й води, а також споживається гетеротрофами-консументами 

(передусім найпростішими). Чим більше в очищуваній воді є гідробіонтів-

гетеротрофів і чим вища їхня біологічна активність, тим інтенсивніше відбувається 

процес очищення. Крім того, організми-фільтратори, поглинаючи й згодом 

осаджуючи різні суспензії, сприяють їх похованню на дні та освітлюють воду. 

Біологічне очищення здійснюють у спеціальних гідротехнічних спорудах і 

установках — на так званих полях зрошення, на полях фільтрації, на біофільтрах, в 

аеротенках. Іноді ці споруди й установки штучно заселяють спеціально дібраними 

або виведеними штамами бактерій і культурами найпростіших та водоростей. 

Комплекс організмів, які беруть участь у процесах біологічного очищення, 

називають активним мулом. 

Деякі особливо токсичні стічні води хімічних підприємств узагалі не піддаються 

очищенню ніякими сучасними методами. їх доводиться закачувати в підземні 

сховища, наприклад у відпрацьовані нафтові родовища. Таким чином створюються 

небезпечні об'єкти, оскільки ніхто не може дати стовідсоткової гарантії, що отруйні 

води не потраплять колись у підземні водоносні горизонти. Іноді надотруині стічні 

води піддають випаровуванню у відстійниках, щоб зменшити масу та об'єм відходів, 

які необхідно поховати. 

Охорона вод Світового океану. Стан вод Світового океану сьогодні викликає 

велику тривогу. Його забруднюють переважно річки, з водами яких щороку 

надходить понад 320 млн т заліза, 6,5млн т фосфору та ін. Дуже багато забруднень 

потрапляє в оке-ан^ також з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн т вуглеводнів, 5 

#ис. т ртуті й т. д. Майже третина мінеральних добрив, що вносяться в ґрунт, 

вимивається з нього дощовими водами й виноситься річками в моря та океани; лише 

азоту й фосфору таким шляхом потрапляє у Світовий океан близько 62 млн т 

щорічно. Ці речовини викликають бурхливий розвиток деяких водоростей, що вже 

неодноразово спричиняло появу «червоних припливів», виникнення різних інших 



типів «цвітіння» води. Під час «цвітіння» водорості виділяють у воду високоотруйні 

токсини, що призводить до масової загибелі інших гідробіонтів. 

До найшкідливіших забруднювачів Світового океану належать нафта й 

нафтопродукти. Щорічно їх потрапляє сюди 5—10 млн т, здебільшого в результаті 

втрат під час добування нафти з морських родовищ, аварій танкерів, берегового 

стоку тощо. 

♦  Так, унаслідок аварії танкера «Екссон валдіз», що сталася в 1990 р. поблизу 

узбережжя Аляски, в море потрапило 40 тис. т нафти. Величезні нафтові плями 

рознеслися морськими течіями й вітром далеко від місця аварії, забруднивши великі 

ділянки узбережжя материка та островів і спричинивши загибель тисяч тюленів, 

морських птахів, риби тощо. 

♦  В 1991 р. під час війни між Кувейтом та Іраком (відомої як операція «Буря в 

пустелі») нафта, що вилилася з підірваних танкерів і нафтопроводів, покрила 1550 

км2 поверхні Перської затоки й 450 км берегової смуги, де загинуло багато морських 

черепах, птахів, крабів та інших тварин. 

Нафтова плівка на поверхні моря пригнічує життєдіяльність морського 

фітопланктону — одного з головних постачальників кисню в земну атмосферу, 

порушує тепло- й вологообмін між океаном і атмосферою, губить мальків риб та 

інші морські організми. 

Більш як половину біологічної піраміди, яку вінчає людина, становлять морські 

організми. Якщо вони загинуть, піраміда завалиться, зникне всяка основа життя 

на суші й у повітрі... Наземне життя дедалі більше залежить від життя в океані: 

мертвий океан — мертва планета. 

Т. Хейєрдал 

Моря й океани забруднюються також твердими відходами — промисловими й 

побутовими. їх у Світовому океані нагромадилося вже понад 20 млн т. Більшість із 

них містять сполуки важких металів та інші шкідливі речовини, які згубно діють на 

морську біоту. 

У Світовий океан потрапило дуже багато радіоактивних речовин унаслідок 

випробувань атомної зброї, роботи атомних реакторів військових підводних човнів і 

криголамів, скидання контейнерів із відходами атомних електростанцій тощо. 

Загальне радіоактивне забруднення Світового океану з вини людини становить 1,5 • 

109 Кі, тоді як чорнобильська аварія «збагатила» біосферу на 5-Ю7 Кі, тобто у 

Світовому океані сьогодні міститься 300 Чорнобилів! 

Найсильнішого забруднення зазнає мілководна зона Світового океану. Шельф 

океану — це район, де багато морських організмів проводить значну частину свого 

життя; до того ж саме тут рибалки заробляють собі на хліб насущний, а мільйони 

людей відпочивають. 

Глобальні кліматичні зміни, зокрема потепління морських-вод, спричиняють 

негативні процеси в морських екосистемах. 

♦ Так, восени 2002 р. в центральній частині Японського моря виявлено медуз-

мутантів незвичайних розмірів. Одна з найбільших медуз була діаметром 3 м і 

масою понад 150 кг (вид Stomolopus nomurai). Екземпляри близько 1 м у діаметрі 

тисячами потрапляють у рибальські сітки. Потепління клімату призвело також до 

появи в Німеччині тропічних фімелів (фіолетові фімелі — теслі). 

Проблема захисту Світового океану нині стала однією з найактуальніших, вона 

стосується всіх країн, навіть тих, що не мають безпосереднього виходу до океану. З 

огляду на це ООН розробила й ухвалила кілька важливих угод, які регулюють 



судноплавство, рибальство, видобування корисних копалин із морських родовищ 

тощо. Найвідомішою з них є угода, підписана більшістю країн світу в 1982 p., — 

«Хартія морів». 

Лгітосфера — це зовнішня тверда оболонка Землі, що охоплює всю земну кору й 

частину верхньої мантії; вона складається з осадових, вивержених і метаморфічних 

порід. Літосфера, як елемент глобальної екосистеми, виконує важ- 

•  на її поверхні живе більшість рослинних і тваринних організмів, у тому числі й 

людина; 

•  верхня тонка оболонка літосфери на материках — це ґрунти, ицо забезпечують 

умови життя для рослин і є основним джерелом отримання продуктів харчування 

для людей; 

•  літосфера — це й «комора» корисних копалин — енергетичної И^ировини,   руд   

металів,   мінеральних  добрив,   будівельних 

матеріалів тощо. 

У літосфері періодично відбувалися й відбуваються грізні процеси — виверження 

вулканів, землетруси, зсуви, селі, обвали, ерозія земної поверхні, які призводять до 

небезпечних екологічних ситуацій на певних ділянках планети. Ііюді ці процеси 

спричинюють глобальні екологінні катастрофи. " Нижня межа літосфери нечітка й 

визначається за різким зменшенням в'язкості порід, збільшенням їхньої щільності та 

іншими геофізичними характеристиками. Товщина літосфери на континентах і під 

океанами різна й становить відповідно 25—200 та 5—100 KM. Найглибші шахти, 

пройдені людиною, сягають З— 4 KM, а найглибша в світі свердловина (пройдена на 

Кольському півострові) — трохи більше за 12 км. Про склад і будову глибших зон 

літосфери нам відомо лише на основі непрямих методів (сейсмо- та електророзвідка, 

гравіметрія тощо). 

Охорона, ґрунтів.   Ґрунти   —   органо-мінеральний  продукт багаторічної 

спільної діяльності живих організмів, води~Швітря~~ сонячного тепла й світла. Це 

природні утворення, які характеризуються родючістю — здатністю"забезпечувати 

„рос'лШй~речШШа="~ ми, необхідними для їхньої життєдіяльності. 

Найродючіші й найпотужніші ґрунти — чорноземи — формувалися протягом 

багатьох тисячоліть у зонах лучних степів, де був сприятливий клімат (тепле літо, 

кількість опадів — 500— 600 мм/рік), оптимальні умови для розвитку багатої 

трав'янистої рослинності. Найбільш] в світі запаси чорнрзешві зосереджені на 

території України. Про їхню цінність свідчить хоча б такий факт: у роки Другої 

світової війни німецькі окупанти вивозили український чорнозем залізничними 

ешелонами до Німеччини. Сьогодні, на жаль, запаси та якість цього неоціненного 

природного ресурсу в нашій державі істотно знизилися, що пояснюється 

варварською, непродуманою їх експлуатацією, ерозією, засоленням, 

відчуженням'земель під кар'єри та промислові споруди тощо. 

Дуже  важливим  компонентом  ґрунту є  гумус {перегній)  — органічна речовина, 

що утворилася з решток відмерлих рослин пій"впливом діяльності .мікроорганізмів^ 

які  переробляють їх, розкладають, збагачують вуглекислим газом, водою, 

сполуками азоту та іншими речовинами. Ґрунтоутворення — важлива частина 

біологічного кругообігу речовин та енергії. Ґрунт забезпечує рослини., калієм і 

.вуглецем, азотом і фосфором. 

Ґрунти становлять величезну, цінність MQ лише тому, що це основне джерело 

отримання продуктів харчування; крім того: 



•  вони беруть активну участь в очищенні природних і стічних V вод, які 

фільтруються крізь них; 

•  ґрунтово-рослинний покрив планети — це регулятор водного балансу суші, 

оскільки він поглинає, втримує й перерозподіляє велику кількість атмосферної 

вологи; 

•  це й універсальний біологічний фактор, і нейтралізатор багатьох видів 

антропогенних забруднень. 

Тому користуватися ґрунтом, землею слід розумно й бережно. В гонитві за врожаєм 

ґрунти розорюються дедалі глибше й частіше, в них у неймовірних кількостях 

вносяться мінеральні добрива й пестициди. В результаті на величезних площах 

степової і посушливої зон ґрунти втратили здатність убирати й пропускати воду, 

їхня структура деградувала, вони перенасичені шкідливими хімічними сполуками. 

Повсюдно родючість ґрунтів катастрофічно зменшується. 

За останні 35—40 років уміст гумусу в ґрунтах України зменшився на 0,3—0,4 %.?3а 

розрахунками Української академії аграрних наук, щорічні втрати гумусу 

становлять від 0,6 до 1 т/га. Це наслідок використання недосконалих технологічних 

схем у сільському господарстві та істотного зменшення внесення органічних 

добрив, що пов'язане із занепадом тваринництва. 

Потрібні термінові заходи для відтворення структури й родючості ґрунтів — їх 

нейтралізація, розсолення, збагачення гумусом тощо. Як наголошується в одній з 

останніх доповідей ООН, подальше існування нашої цивілізації поставлене під 

загрозу через широкомасштабну загибель родючих земель, що зростає. 

Нині охорона й раціональне використання земельних ресурсів — одна з 

найактуальніших проблем. 

Великих збитків сільському господарству завдає ерозія грунтів. Цьому негативному 

явищу сприяє активне утворення ярів у результаті діяльності людини — 

вирубування лісів на схилах, знищення трав'яного й чагарникового покривів, 

неправильного розорювання землі тощо. Спричинюють ерозію й пилові бурі, коли в 

умовах посухи вітри видувають мільйони тонн ґрунтів, в одних місцях зносячи 

сантиметри й навіть десятки сантиметрів верхнього родючого шару перетворюючи 

багаті угіддя на безплідну пустелю. Активізують ерозію фунтів часті оранки, 

культивації, боронування, ущільнення, трамбування колесами й гусеницями важкої 

сільськогосподарської техніки. 

JДo основних заходів задля відновлення ґрунтів на оголених ділянках 

належать.узсадження лісозахисних смуг, екологічно обґрунтоване зрошення земель, 

запровадження сівозмін, періодична консервація угідь (коли земля «відпочиває»). 

Одне з найбільших лих після ерозії фунтів — їх засолення, основна причина якого 

полягає в неправильному зрошенні. Протягом останніх десятиліть тисячі гектарів 

посушливих земель у степових районах, пустелях і напівпустелях, де проводилось 

інтенсивне зрошення й спочатку значно підвищувалася врожайність, згодом стали 

непридатними для використання через «білу отруту» (так місцеві жителі називають 

сіль), якою забиваються всі пори фунту та його поверхня в результаті 

випаровування зрошувальних вод. Раніше, до масового зрошення, на великих 

територіях росли дикі трави, чагарники, а на розумно зрошуваних землях постійно 

була високою врожайність полів і садів. А тепер через перезволоженість, надлишок 

води в ґрунтах та їхню засоленість гинуть дерева, поля, сади, виноградники, 

плантації бавовнику. В сусідніх із полями селищах вода заливає льохи, якість питної 

води істотно погіршилась, особливо навколо каналів, що спостерігається в Середній 



Азії вздовж Каракумського каналу, й у нас на півдні України, поблизу Північно-

Кримського, Каховського та Краснознам'янського каналів. 

Охорона земної поверхні. Площа суші на Землі становить 148 млн км2; 10 % цієї 

площі припадає на льодовики Антарктиди й Гренландії. Решта території — вичерпні 

ресурси поверхні Землі: 33,1 % цієї території займають сільськогосподарські угіддя, 

30,1 % — ліси, 36,8 % — так звані «інші» землі (площі, зайняті населеними 

пунктами, промисловими підприємствами, транспортними магістралями тощо, а 

також болота, гори, тундри, пустелі). Через діяльність людини структура земної 

поверхні постійно змінюється: зменшуються площі сільськогосподарських угідь і 

лісів, розширюються площі «інших» земель. Берегти землю — це означає розумно, 

по-хазяйськи її використовувати, щоб слугувала вона довго, багатьом прийдешнім 

поколінням. 

Чималі витрати земельних ресурсів пов'язані з промисловим і цивільним 

будівництвом, спорудженням військових об'єктів (аеродромів, баз, полігонів, 

складів тощо), видобуванням корисних копалин. 

Сільськогосподарські землі — найцінніша частина земельних ресурсів, оскільки 

вони забезпечують людство продуктами харчування. Більша частина 

сільськогосподарських земель відводиться під ріллю, решта — під площі 

багаторічних насаджень (плантації, сади, виноградники, лісосмуги), луки й 

пасовиська. Населення Землі, що швидко примножується, вимагає збільшення 

кількості продуктів харчування, основний постачальник яких — орні землі. А 

можливостей для розширення їхніх площ майже не залишилося. Навпаки, в багатьох 

країнах спостерігається неухильне скорочення орних земель. Тому єдиний спосіб 

задовольнити дедалі більші потреби в продуктах харчування — це інтенсифікація 

сільськогосподарського виробництва, тобто одержання вищого врожаю з тих самих 

площ. У світі є певний досвід у цій справі. 

 Наприклад, у 50—60-ті роки в деяких країнах Азії й Латинської Америки 

відбувалася так звана «зелена революція», коли за сприяння спеціалістів ООН було 

введено високоврожайні сорти рису, пшениці, сої, інших культур, застосовано нові 

технології вирощування, меліорації і т. д., що дало змогу різко (в 3—5 разів -ї навіть 

більше) підвищити врожайність основних сільськогосподарських культур. Індія, 

наприклад, не лише забезпечила своє населення рисом, але навіть стала 

експортувати його. 

Сьогодні в посушливих .районах Землі спостерігається дуже небезпечне явище 

дезертизації, або спустелювдння.  Так, за останні 50 років площа  пустелі Сахара 

збільшилася на 650 тис. км2. Спеціалісти ООН підрахували, що у світі кожної 

хвилини на безплідну пустелю перетворюється 44 га землі! 

Ліс — надзвичайно важлива складова частина біосфери: 

•  це один із основних поглиначів вуглекислого газу й виробників кисню, 

постачальник дуже цінних матеріалів (деревини, сировини для хімічної 

промисловості, продуктів харчування тощо), поглинач пилових і газових забруднень 

атмосфери, захисник поверхні Землі від водної ерозії та суховіїв; 

•  це середовище життя багатьох звірів, птахів, комах; 

•  ліс має величезне оздоровче значення, оскільки деякі дерева — біла береза, сосна, 

ялиця та інші — продукують особливі леткі речовини — фітонциди, які вбивають 

хвороботворні мікроби й  роблять повітря цілющим; 

 • і, нарешті, ліс діє на людину заспокійливо, сприяє пробудженню в неї творчої 

наснаги, добрих, піднесених почуттів. 



Ліс — це особливий, незмірно добрий і безконечно щедрий 

організм, який не просить нічого для підтримки свого існування й великодушно 

розсипає продукти власної життєдіяльності; він бере під захист усі живі істоти й 

пропонує затінок навіть лісорубові, який губить його. 

Відповідно до норм лісового законодавства, прийнятих більшістю країн, ліси 

поділяються на три групи: 

1)  ліси, що виконують водоохоронні (заборонні смуги по берегах річок, озер і т. д.), 

захисні (протиерозійні ліси, державні лісозахисні смуги), санітарно-гігієнічні та 

оздоровчі (ліси заповідників і національних парків) функції; 

2)  ліси захисного та обмежено експлуатаційного значення — лісові масиви в 

густонаселених районах і місцевостях з обмеженими лісовими ресурсами; 

3)  ліси експлуатаційні — тайга, тропічні ліси. 

У лісах першої та другої груп (а саме такі є на території України) забороняється 

заготівля деревини, тут допускаються лише так звані санітарні рубки, коли 

вирубуються тільки хворі й усохлі дерева. А взагалі в лісоводів є давнє добре 

правило: «Зрубав дерево — посади два нових!» 

«Інші» землі поділяються на дві групи: 

1)  малопридатні для сільського господарства землі — пустелі, гори, тундра, яри 

тощо; деякі з них можуть бути освоєні, але з великими матеріальними й 

фінансовими затратами; 

2)  заселені й забудовані території, тобто такі, що вже не можна використати якось 

інакше. 

 Рекультивація порушених земель. У результаті господарської Діяльності людини 

утворюються порушені землі, що втратили свою господарську цінність, а іноді 

навіть стали джерелом забруднення природного середовища. Найбільше порушують 

землю відкриті гірничі виробки (кар'єри). В Криворізькому регіоні, наприклад, 

великі площі колись родючої землі перетворено залізорудними кар'єрами на ділянки 

«місячного ландшафту», де не може зберегтися жодна рослина чи жити яка-небудь 

тварина. Землі порушуються також відвалами пустих порід, шлаків, звалищами 

сміття й побутових відходів поблизу великих міст. 

Кар'єри, терикони, звалища, крім того, що вони займають великі площі земної 

поверхні, становлять джерело забруднення атмосфери й гідросфери: з них вітрами 

розноситься пил, деякі терикони димлять, викидаючи в повітря оксиди сірки; 

забруднені води з відвалів потрапляють у водоносні горизонти й водотоки. Через 

інтенсивне відкачування з шахт і кар'єрів підземних вод знижується їхній рівень на 

прилеглих територіях, інколи ж (поблизу великих кар'єрів) підземні води й зовсім 

щезають. 

Згідно з чинним законодавством порушені землі мають бути відновлені 

рекультивацією. Зокрема, рекультивацію кар'єрів повинні здійснювати ті 

гірничодобувні підприємства, що їх створили. 

Рекультиваційні роботи виконуються в два етапи: технічна рекультивація, потім 

біологічна. 

У ході технічної рекультивації порушені землі готують для подальшого 

використання: планують їхню поверхню (найглибші частини кар'єрів засипають 

пустими породами, виположують їхні стінки); знімають, перевозять і складують у 

бурти родючий ґрунт (це роблять до початку проходки кар'єра); будують дороги, 

гідротехнічні й меліоративні споруди. Якщо відвальні породи містять шкідливі для 

рослин речовини (сульфіди, солі важких металів тощо), то на них після планування 



накладають шар нейтральної породи (глини, піску тощо). Після планування відвали 

мають пройти стабілізацію (один-два роки), коли під дією сили ваги й зволоження 

відвальні породи ущільнюються. 

Біологічна рекультивація передбачає комплекс робіт для поліпшення фізичних та 

агрохімічних властивостей фунтів на рекультивованих землях (вапнування, 

піскування, внесення мінеральних добрив тощо). Знятий раніше родючий ґрунт, що 

зберігався в буртах, наноситься на поверхню спланованих і стабілізованих відвалів. 

Розрізняють кілька видів рекультивації залежно від того, як саме передбачається 

використовувати порушені землі. 

Сільськогосподарська рекультивація здійснюється  в  районах 

розвиненого  сільського  господарства,   на великих за  площею 

відвалах чи кар'єрах. Це найдорожчий вид рекультивації, бо до 

земель, де мають вирощуватися сільськогосподарські культури, 

ставляться найвищі вимоги.  

Лісогосподарська рекультивація проводиться там, де є можливість відновити 

ділянки лісу з цінними сортами дерев її вартість і вимоги до агрохімічних 

характеристик ґрунту нижчі, ніж за сільськогосподарської рекультивації. 

Водогосподарська рекультивація стосується здебільшого тих кар'єрів, які після 

відпрацювання заповнюються ґрунтовими й дощовими водами. Такі штучні озера 

впорядковуються, в них запускається риба, їхні береги озеленюються тощо. 

Рекреаційна (від лат. recreatio — відновлення сил, відпочинок) рекультивація 

виконується неподалік міст і великих населених пунктів з метою створення зон 

відпочинку. Здебільшого вона поєднується з водогосподарською й 

лісогосподарською рекультивацією (озера в кар'єрах упорядковують, на їхніх 

берегах споруджують пляжі, бази відпочинку, висаджують дерева, кущі й т. д.). 

Санітарно-гігієнічна рекультивація здійснюється для консервації порушених 

земель, припинення шкідливої дії кар'єрів, відвалів на природне середовище 

(скажімо, аби звалище не забруднювало повітря й підземні води), якщо з якихось 

причин використання порушених земель вважається недоцільним. 

Будівельна рекультивація — це підготовка порушених земель під спорудження 

житлових будинків, спортивних майданчиків, промислових підприємств, складів і т. 

д. Кар'єри при цьому засипаються відвальними породами, їхні стінки 

виположуються, підводяться дороги, теплотраси, виконуються меліоративні роботи 

(дренаж тощо). 

Охорона земних надр. Надра Землі використовуються людиною з різною метою, 

зокрема для: 

•  видобування корисних копалин; 

•  зберігання рідких і газоподібних корисних копалин у природних і штучних 

сховищах; 

•  будівництва різних споруд, сховищ і навіть цілих заводів; 

•  прокладання транспортних комунікацій (метро, трубопроводи); 

  поховання токсичних промислових і стічних вод. 

Головний напрям використання надр — це, звичайно, видобування мінеральної 

сировини. 

Серед численних видів діяльності людини є два, що мають особливе значення, 

оскільки від них залежить саме існування суспільства: це праця сільського 

трудівника, фермера, котрий виробляє продукти харчування, та праця гірника, 

шахтаря, який видобуває з надр Землі енергетичну й мінеральну сировину, без чого 



неможливе функціонування всіх інших галузей господарства. При цьому, якщо 

збільшення виробництва продуктів харчування прямо пропорційне зростанню 

чисельності населення, то підвищення енергоємності й матеріаломісткості 

сучасного виробництва набагато випереджає його. Як свідчать статистичні дані, при 

збільшенні населення в 4,5 раза потреба в енергії зростає у 12 разів, а матеріалів, що 

видобуваються з надр Землі, — в 9 разів. 

За даними ООН, сьогодні з надр Землі щорічно видобувається близько 20 млрд т 

корисних копалин. При цьому разом із корисними копалинами з надр на поверхню 

піднімається ще більше пустих порід (за оцінками, 150 млрд т щороку). Всього ж, як 

вважають учені, за всю історію людства, починаючи від бронзового віку, було 

виплавлено 16 млрд т різних металів, у тому числі впродовж останніх 45 років — 11 

млрд т. 

Від середини XVI до середини XX ст. споживання людством заліза зросло в 5 тис. 

разів, і темпи його видобування подвоюються кожні 10 років. 

Приріст видобутку урану: 1980 р. — 40—50 тис. т; 1985 р. — 85— 100 тис. т; 2000 р. 

— 800 тис. т. 

За сучасної технології видобування й переробки корисних копалин лише 1—5 % 

речовини, що добувається з надр, використовується у вигляді продукції, вся решта 

йде у відвали й відходи. 

На скільки ж років людству вистачить земних запасів корисних копалин і які вони, 

ці запаси? За даними науки геохімії, у верхній десятикілометровій товщі літосфери 

99 % її маси становлять 12 хімічних елементів: О, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Н, Ті, С і 

СІ. Решта елементів містяться в дуже невеликих кількостях. Тим часом людство 

використовує всі елементи таблиці Менделєєва, але в різних кількостях. За останні 

десятиліття величезного значення для економіки всіх країн набули нафта, газ, 

алюміній, титан, хром, нікель, кобальт, уран, манган, свинець та олово. Міжнародні 

експерти вважають, що за таких темпів споживання, які характерні зараз для 

найрозвиненішої країни світу — США, розвідані запаси цих корисних копалин на 

материках будуть вичерпані за кілька десятиліть (деяких — за одне-два століття). 

За даними ООН, ресурси 18 економічно найважливіших мінералів опинилися на 

межі цілковитого вичерпання, навіть за умови введення рециклічності й 

відновлення. Серед них — золото, срібло, ртуть, свинець, сірка, олово, цинк, 

вольфрам. 

У разі видобування корисних копалин відкритим способом (кар'єрами) втрати 

значно менші (10—12 %), ніж при підземному, шахтному способі (30—40 %). Однак 

не кожне родовище можна розробляти відкритим способом, а крім того, при цьому 

виникають інші порушення природного середовища. Чималу економію ресурсів дає 

застосування новітніх технологій видобування корисних копалин: свердловинного 

гідродобування й вилуговування, підземного виплавляння сірки, газифікації вугілля 

в надрах та ін. Дуже перспективними вважаються мікробіологічні методи добування 

корисних копалин: виведено такі штами бактерій, які, розкладаючи сульфіди та інші 

сполуки металів із дуже бідних руд, переводять їх у розчинну у воді форму, звідки 

вони після цього можуть бути вилучені економічно вигідним способом (так тепер 

добувають Zn, Mn, Au, Bi, U, Sb, Li і Ge). 

 Важливий, напрям економії мінеральної сировини — використання вторинних 

ресурсів. Наукові розрахунки свідчать, що повторно можна використовувати майже 

70 % основних металів. Сьогодні ж промисловість економічно розвинених країн 

використовує в кращому разі лише 30—40 % міді, заліза та інших металів, решта 



безповоротно втрачається, нагромаджується у звалищах, розсіюється, забруднюючи 

біосферу. Слід урахувати, що для добування сировини із вторинних ресурсів 

потрібно набагато менше затрат, у тому числі й енергетичних, ніж для видобування 

тієї ж сировини з первинних руд. Наприклад, у разі добування скла переплавлянням 

битих скляних виробів, пляшок тощо витрати електроенергії вчетверо менші, ніж 

при добуванні його з піску, поташу та ін. Переробка вторинних ресурсів дає 

прибуток.  Так, американські підприємства переробляють старі пластикові пляшки 

від напоїв у все що завгодно — від стовпчиків для огорож до теплих прокладок у 

зимові куртки. Гори спрацьованих автомобільних шин перетворюються на паси для 

вентиляторів, на автодеталі й навіть на нові шини. Алюміній, добутий зі старих 

банок від пива, виявляється вдвоє дешевшим від алюмінію, який виплавляється з 

бокситів. Близько 70 % газет що виходять у США, друкуються на папері, 

виготовленому зі старих газет. 

Дедалі ширше в господарстві починають використовуватися замінники дефіцитних 

ресурсів. Так, у машинобудуванні 1 т полімерних матеріалів може замінити 3 т 

дефіцитної бронзи. 

Взагалі у світі спостерігається тенденція до зменшення обсягів використання 

природних ресурсів. Тому одним із головних завдань, що постають перед нашою 

молодою державою, є докорінна перебудова структури промисловості, а саме — 

зменшення частки важкої індустрії й військово-промислового комплексу та 

збільшення частки виробництва наукоємкої продукції й товарів народного 

споживання. Це істотно знизить енергоємність і матеріаломісткість виробництва, 

послабить залежність України від зовнішніх поставок ресурсів, передусім паливно-

енергетичних, і, нарешті, поліпшить екологічну обстановку в країні (відомо, як 

забруднюють природу старі промислові гіганти). 

Значно порушують земну поверхню гірничі розробки — шахти, кар'єри, 

свердловини. Підземні розробки спричинюють утворення порожнин і тріщин у 

гірських породах, просідання ґрунту, обвали та зсуви порід, осушення водоносних 

горизонтів. Із гірських порід виділяються шкідливі гази (метан, сірководень), 

трапляються раптові прориви підземних вод, явища так званого «гірського удару» й 

т. д. Проходка кар'єрів супроводжується великими штучними пониженнями 

рельєфу, по краях кар'єрів розвиваються зсуви та обвали, в районах кар'єрів і шахт 

істотно знижується рівень підземних вод. Навколо родовищ, які розробляються, 

утворюються відвали пустих порід, терикони, що займають великі площі родючих 

земель. Поверхневі водотоки забруднюються мінералізованими водами, які 

відкачуються із шахтних горизонтів. 

Відомі способи якщо не запобігання цим екологічним порушенням, то принаймні 

пом'якшення їхніх негативних наслідків. Головним напрямом тут має стати 

якнайширше впровадження маловідходних або (в ідеалі) безвідходних технологій. 

Суть їх полягає в тому, що з надр Землі слід брати якомога менше, а з того, що 

взято, вилучати якомога більше корисних компонентів. 

 

 

 
 



 

 

Лекція №7 

 

Тема: Екологічні проблеми України та її регіонів. ЧАЕС. Сучасна екологічна 

ситуація в світі 

 

Мета: Розвиток творчих, самостійних здібностей та активізація розумової 

діяльності студентів; ознайомлення з водними ресурсами Землі, хімічним складом 

природних вод, класифікацією стічних, ознайомлення з проблемами  захисту 

природи. Ознайомлення з заповідної справою. 

 

Методи: Лекція, усне опитування 

 

План: 

1 Загальна характеристика екологічного стану України 

2 Екологічні проблеми водного басейну України? 

3 Захист річок України. 

4 Регіони України які мають найбільші екологічні проблеми  

5 Екологічні катастрофи  в світі за останні роки 

6 Поняття  про заповідання та заповідники  

7 Державні і біосферні заповідники   

 

Література: 

 
1 Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: Лібра,  

2004, с. 74-75,90-93 

2 Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: 

Либідь,1995, с 181-183 

3 Бойчук Ю.Д. та ін.. Екологія і охорона навколишнього середовища. –  Суми: 2002, 

с. 236-249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОХОРОНА ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО СВІТУ  ОХОРОНА ФЛОРИ 

Біота, або сукупність рослин і тварин, є найважливішою живою органічною 

складовою біосфери. 

За багато мільйонів років між організмами біосфери нашої планети сформувалися 

складні й різноманітні взаємозв'язки, утворилися своєрідні трофічні рівні й ланцюги. 

Живі організми набули специфічних особливостей розвитку, обміну речовин, 

певних розмірів і форм, пристосувалися до умов природного середовища. Крім того, 

все живе й неживе в біосфері характеризується збалансованістю, взаємозалежністю, 

взаємопристосованістю й здатністю до самовідновлення.  

З розвитком виду гомо  сапієнс  і його діяльністю  цей баланс і здатність до 

самовідновлення дедалі більше порушуються. 

Нагадаємо, що всі наукові назви рослин і тварин даються латинською мовою й 

складаються з двох слів — назви роду (перше слово) та назви виду (друге слово). 

Вид—це сукупність популяцій схожих особин, що мають однакові будову та 

функції й існують у певних географічних (екологічних) умовах. Особини одного виду 

в природі схрещуються лише між собою. Загальну кількість видів: на Землі 

оцінюють у 1,5—5 млрд. Рід — вище за ієрархією угруповання, що об'єднує 

споріднені види. Близькі роди об'єднуються в сімейства, сімейства — в порядки, а 

порядки — в класи. Розподіл усіх живих істот за особливостями будови, функцій, а 

також підпорядкування груп одна одній називається класифікацією живих 

організмів. Розглянемо перший компонент біосфери — рослинний світ. Вважають, 

що це особливе царство природи налічує понад 300 тис. видів. Певний географічний 

регіон, область чи район мають характерний рослинний світ (флору). Цікаво, що 

флора ніколи не буває однаковою в двох географічних регіонах чи зонах, що 

зумовлено різними кліматичними й мікрокліматичними умовами, геологічною 

будовою та рельєфом, міграціями, а останнім часом—і різним антропогенним 

впливом. 

Міграція (розселення) — важливий природний фактор,, який змінює склад флори в 

будь-якому регіоні. Розселення відбувається іноді швидко, іноді поступово й 

повільно. Цьому сприяють такі фактори, як вітер, морські течії, зміни кліматичних 

умов, річкові долина. Перешкодами є гори„ пустелі, напівпустелі та степи. 

У історії біосфери відомі періоди, коли внаслідок природних катастроф (зледеніння, 

виверження вулканів, падіння гігантських метеоритів) знищувалася величезна кіль-

кість флори та фауни. 

Слід зауважити, що рослинність дуже чутливо реагує на зміни екологічних факторів 

і в наш час є чітким показником обсягу антропогенного впливу на природу. 

Яскравим прикладом може бути загибель лісів навколо великих промислових 

центрів світу внаслідок кислотних дощів, опустелювання в регіонах виникнення 

засоленості грунтів через неправильне зрошення земель тощо.  

В останні десятиріччя, як вже відомо з попередніх розділів, внаслідок 

перезабруднення природного середовища та хижацького знищення рослинних 

ресурсів виникла проблема їх збереження й охорони. Торкнулася ця проблема й 

флори України. 

 Природні умови України сприяли розвитку дуже багатої та різноманітної флори 

(тут зростає близько 5 тис. видів рослин природної флори та близько тисячі видів 

культурної та заносної флори), яка розподілена досить нерівномірно. Найбагатшою 



є флора Криму та Карпат (близько 2 тис. видів), Полісся та лісостепова зона 

налічують лише по 1600—1700 видів, у степу їх ще менше — близько тисячі. 

Рослини — найбільш беззахисні перед діяльністю людини й з урахуванням 

сучасного стану біосфери їх  охорона нині стала важливим комплексним 

міжнародним завданням. У 1948 р. при ООН було створено спеціальну постійну 

Комісію по охороні щезаючих видів рослин і тварин, а згодом — Міжнародну 

Червону книгу, куди заносилися всі рослини та тварини, яким загрожує вимирання. 

В 1978 р. така книга була видана й колишньому СРСР. Нині під загрозою зникнення 

на Землі знаходиться близько 20—25 тис.видів рослин, і багато з них росте в 

Україні.  

Лише в повоєнні роки з природи Донеччини й Криму зникло понад 40 видів рослин, 

з Карпат— близько 20 видів.  

У 1982 р. в Україні прийнято Закон про Червону книгу. До цієї книги сьогодні 

занесено понад 800 видів рослин  і тварин з метою їх охорони та збереження, бо їм 

серйозно загрожує вимирання або знищення через людську діяльність. А екологічні 

умови в нашій державі дедалі   погіршуються. За оцінками Швейцарського вченого 

М. Ройстона, щорічні втрати України внаслідок погіршення екологічного етану 

становлять 15—20 % валового національного прибутку й є найбільшими в світі за, 

станом на 1990 р. На одиницю площі промислове навантаження в Україні в 20 разів 

більше, ніж у колишньому СРСР. 

Збитки України в 1990 р. за рахунок недобору корисної біомаси через скорочення 

сільськогосподарських угідь, зниження врожайності, загибель лісів за підрахунками 

фахівців становили близько 7 млрд крб. (без урахування збитків від аварії на ЧАЕС), 

Двісті років тому життєдайні ліси вкривали більше половини всієї площі України, 

сьогодні—близько 14 %. Незважаючи на величезне екологічне значення лісу й прий-

няття постанов і законів щодо його охорони, в Поліссі та Карпатах ліси, як і раніше, 

хижацьки знищуються, а відтворення лісового фонду здійснюється дуже повільно й 

недостатньо. 

Навіть з наведених вибіркових фактів зрозуміло, яке величезне значення має 

покращання екологічної ситуації з світі, й зокрема в Україні, докорінна зміна 

ставлення людини до рослинного та тваринного світу, що нас оточує, до біоти. 

Перш ніж розпочати обговорення питань охорони флори та фауни, розглянемо деякі 

найважливіші поняття, що використовуються в цій галузі. До них належать перш за 

все — ефективність трофічних ланцюгів екосистем, біомаса та біопродуктивність 

екосистеми та біомаси. 

Ефективність життєдіяльності будь-якої екосистеми визначається величиною її 

біомаси й біологічної продуктивності. Біомаса — це сумарна маса живої речовини в 

екосистемі (в одиницях маси щодо одиниці площі чи об'єму). Біопродуктивність 

екосистеми — це її здатність виробляти певну біомасу за одиницю часу.                                            

Загальна біомаса наземних рослин майже в 100 разів перевищує масу наземних 

тварин, маса травоїдних тварин у 100 разів більша, ніж хижаків. 

Біомаса розподілена на поверхні Землі дуже нерівномірно. Найбільша вона в 

регіонах тропічних лісів (1700 т/га). Друге місце посідає біомаса тайги (300 т/га). 

Біомаса тундри становить від 5 до 12 т/га, арктичних пустель, територій з 

засоленими грунтами, тропічних і субтропічних пустель — близько 2,5 т/га/) 

Уся біомаса Землі становить 1,8-1012 т сухої речовини. Існують ще такі поняття, як 

піраміди біомас, числа та енергії, які відображають ефективність життєдіяльності 

різних: ланок трофічного ланцюга. Наприклад, якщо розглянути ланцюг люцерна — 



теля — людина (продуцент — консумент першого порядку — консумент другого 

порядку), то піраміда числа виглядатиме так: основа піраміди — числ 60 млн 

(кількість рослин люцерни, потрібна енергетично для дев'яти-десяти телят, які 

необхідні енергетично для розвитку однієї дорослої людини); середина піраміди — 

число 10 (кількість телят), вершина — число 1 (одна людина). 

Піраміда маси в цьому випадку виглядатиме приблизне так: 24 633 кг—3100 кг—65 

кг (маса люцерни—маса телят—маса людини). 

Піраміда енергії матиме такий вигляд: 790 020-000 кДж (надходження сонячної 

енергії на площу з люцерною приблизно 12 га) — 186 846 (приріст енергії в 

тканинах люцерни) — 14 922 (приріст енергії в тканинах телят) —110 кДж (приріст 

енергії в тканинах людини). 

У загальному вигляді ефективність життєдіяльності трофічного ланцюга люцерна—

теля—людина можна зобразити таким чином: 

235> 

Піраміда чисел       Піраміда маси        Піраміда енергії 

1                                65                              110 

10                              3100                          14 922 

60 000 000                24 633                       186 846 

                                                                    790 020 000 

Вважають, що рослини вловлюють сонячну енергію   з ефективністю від 0,1 до 1 %, 

рослиноїдні тварини споживають близько 10 %  енергії, яка накопичена в рослинах, 

м'ясоїдні першого порядку — близько 10 % енергії, накопиченої рослиноїдними, 

тобто   близько   0,001 %   сонячної 

енергії. 

Важливим є те, що біогеохімічні цикли в природі, від яких залежить існування 

біосфери, мають замкнений характер, завдяки чому підтримується певна сталість і 

динамічна рівновага процесів та кількості компонентів кругообігу, спричиненого 

біологічними й геологічними силами. 

Сумарна продукція біосфери за рік становить близько 2,4*1012 т. Зелені рослини 

щорічно випаровують 16*1012 т води й розкладають 13*109 т із її загального запасу в 

біосфері (1,6*1018 т). 

ЛІСИ 
Одним з найважливіших компонентів рослинного світу є ліси — енергетична база 

біосфери, які відіграють дуже важливу роль у житті на планеті. Це — зелені легені 

планети. У наш час лісові масиви вкривають лише близько 30 °/о площі суші (3,8 

млрд га) й розподілені на її поверхні дуже нерівномірно. Вони зосереджені 

переважно в середніх широтах Північної півкулі та в тропічній; зоні. Площа лісів у 

колишньому СРСР становила майже 811 млн га.  

Близько 90 % усієї фітомаси суші сконцентровано в лісах. Ліси краще за всі інші 

типи рослинності   виконують функції відновлення. Важливе значення мають вони 

також для керування глобальними природними процесами, забезпечення балансу 

різних біологічно важливих речовин біосфери.. 

Важко перебільшити санітарно-гігієнічну, оздоровчу, естетичну та економічну роль 

лісів, їх здатність активно переробляти атмосферні забруднення, поглинати багато 

промислових викидів і виділяти цілющі фітонциди. Ліс активно підтримує 

нормальний гідрологічний режим річок, захищає поля. 

Слід зазначити, що останнім часом ліс через перенавантаження відпочиваючими, їх 

дикунське ставлення до природи, винищення рідкісних лікарських рослин, ягід, гри-



бів, вирубування дерев, спричинені людьми пожежі втрачає свої оздоровчі та 

рекреаційні властивості. Він не витримує напливів людей у густонаселених 

регіонах, страждає, хворіє й гине від промислових забруднень, а також внаслідок 

діяльності  нафтовиків,  будівельників, гірників. 

Підраховано, що за сучасних темпів лісозаготівель для різних видів промисловості 

навіть у багатих лісом країнах його вистачить на 50—60 років (на відновлення 

потрібно 100—120 років). 

За даними ООН, щорічно на планеті вирубують понад 3 млрд м3 лісу, й ця цифра до 

2000 р. зросте в 1,5 раза. Особливо тривожить людство доля амазонських і сибір-

ських лісів, які відіграють найважливішу роль у очищенні атмосфери Землі. Крім 

того, тропічні ліси — це ще й зона життя — 3—4 млн видів флори й фауни, 80 % 

комах планети, 2/3 відомих видів рослин.                                     Ліси Амазонії є 

неповторним, унікальним регіоном Землі (їх площа близько 6 млн км2). Тут, у 

найбільшій у світі низині (понад 5 млн км2), протікає одна з найголовніших річок 

світу й сконцентрований найзначніший лісовий масив, флора якого налічує близько 

4 тис. видів дерев (у всій Європі їх близько 200). 

З порушенням цієї дуже важливої, добре налагодженої природою частини біосфери 

розпочнуться глобальні негативні екологічні процеси, про які йшла мова в 

попередньому розділі. Найстрашніше те, що в останні роки ліси Амазонії дедалі 

активніше не лише вирубують через будівництво шляхових трансконтинентальних 

трас, нових поселень, розробок родовищ корисних копалин, а то й просто випа-

люють десятками тисяч кілометрів щорічно, щоб швидше розчистити площі під 

різні плантації. Крім згубної дії на флору та фауну, пожежі спричинюють інтенсивне 

забруднення атмосфери, що сприяє розвитку парникового ефекту. Дими від пожеж 

поширюються, як видно з численних супутників, по всьому світу. 

Про планетарного значення шкоду від винищення амазонських лісів мова йшла на 

останньому всесвітньому екологічному форумі в Ріо-де-Жанейро влітку 1992 р. Але 

проблема їх збереження залишилася невирішеною через незгоду бразильського 

уряду припинити винищення лісів, що зумовлено важким економічним станом 

Бразилії й намаганням її уряду покращити справи за рахунок своїх лісів і всіх 

природних ресурсів, пов'язаних з ними. 

Не краще становище з лісами й на Північноамериканському, Європейському та 

Азіатському континентах. Якщо тут їх цілеспрямовано не випалюють та не 

вирубують (це було зроблено століттям раніше), то залишки лісових масивів гинуть 

від кислотних дощів (30 % — У Австрії, 50 % — у Німеччині, Польщі) та випад-

кових пожеж, спричинених людиною. 

Стурбовані таким станом люди намагаються певною мірою його поліпшити, 

застосовуючи різні форми лісогосподарства. 

Форми лісового господарства з часом змінюються. У колишньому СРСР протягом 

останніх десятиріч застосовували три форми лісогосподарювання: використання 

лісів, які виконують захисні й соціальні функції (санітарно-гігієнічні, рекреаційні); з 

метою одержання сировини для промисловості; обмежене використання лісів для 

сільського господарства та жителів районів з великою кількістю населення. 

Ліси України виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та 

рекреаційні функції, промислово-експлуатаційне їх значення (Карпати, Полісся) 

обмежене. 3 метою охорони лісів розроблено схему комплексного 

лісогосподарського районування, на основі якого має здійснюватися ведення 



господарства й охорона лісів. На жаль, реальний стан лісогосподарювання дуже 

далекий від схеми. 

Основними заходами захисту лісів є такі: раціональне (з урахуванням екологічної 

ситуації) обмежене їх вирубування; повна переробка деревини й супутньої сировини 

з метою збільшення виходу деревопродукції з одиниці площі; раціональне 

використання й збереження ягідних, кормових, лікарських, технічних рослин, 

проведення селекції та насіннєвих дослідів для створення більш стійких і 

продуктивних видів лісової флори; створення полезахисних водоохоронних 

лісосмуг, рекреаційних і заповідних лісових й лісопаркових зон і масивів; 

зменшення дії кислотних дощів; підвищення рівня екологічної освіти та виховання 

свідомого ставлення населення до лісу. 

У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро на Всесвітньому екологічному форумі було прийнято 

глобальну угоду щодо використання лісів. У цій угоді зазначається, що ліси з їх 

складними екологічними процесами необхідні для економічного розвитку та 

підтримання всіх форм життя на Землі. Тому всі країни мають взяти участь у 

«озелененні світу» шляхом насадження та збереження лісів. Ліси слід використо-

вувати так, щоб забезпечити задоволення соціальних, економічних, екологічних, 

культурних та духовних потреб нинішнього та прийдешніх поколінь. Національні 

програми мають захищати унікальні ліси та містити плани раціонального ведення 

лісового господарства на основі екологічно безпечного управління територіями, що 

оточують ліси. 

Особливо суворим повинен стати міжнародний контроль за кислотними опадами та 

торгівлею лісоматеріалами. 

СТЕПИ 

Другим важливим компонентом біосфери є степи, які займають величезні площі 

майже на всіх континентах. Загальна площа степової зони на Землі становить 

близько 4 млн. км2. Для степів характерні гаряче посушливе літо та досить холодна 

зима з частими відлигами, потепліннями, хуртовинами, 

Основний тип тутешньої флори — трави, переважно ксерофітні, багатолітні (дернові 

злаки, стійкі до посух дводольні трави й кореневі злаки, ковило-типчакові та інші). 

Річний приріст наземної степової фітомаси становить 7—15 ц/га, а загальна 

кількість рослинних решток, які щорічно надходять у грунти, поповнюючи запаси 

гумусу,— 40—100 ц/га. 

Нині зручна для освоєння степова зона майже на 100 % розорана (крім заповідних 

районів) під сільськогосподарські угіддя, а всього близько 100 років тому вона ще 

активно використовувалася для випасу корів, овець та коней. Колись 

високопродуктивні, багаті гумусом степові грунти  України в наш час майже 

повністю виснажені, зруйновані через екстенсивне господарювання, інтенсивне 

випасання й витоптування, меліорації, переущільнення важкою сіль-

ськогосподарською технікою, перехімізацію. 

З тих же причин негативних змін зазнали не лише степи України, але й її луки та 

пасовиська в усіх кліматичних зонах. Через будівництво водосховищ на Дніпрі 

знищено понад 700 тис. га чудових заплавних лук (майже 100 % старої заплави), а 

через різні антропогенні заходи (меліорації, водовідбір)  повністю висохли заплави 

Ірпеня, Трубежу, Супою, Удаю та інших річок, більше третини лук розорено в 

заплавах Дністра, Південного Бугу, Горині, Сіверського Дінця, Висохли також 

заплави близько-20 тис. малих річок і річечок. У зв'язку з цим   знищено   величезну 

кормову базу — природні сінокоси й пасовиська, в десятки разів зменшено поголів'я 



рогатої худоби. Останнім часом в Україні намагаються відтворити луки й 

пасовиська, створити нові шляхи зрошення й застосування мінеральних добрив. 

Будують також  осушувально-зрошувальні системи, переходять на сінокісно-

пасовищний режим користування луками, висаджують уздовж лук захисні 

лісосмуги, глибоко вивчають екологічний стан лук і пасовиськ. ) 

 

БОЛОТА ТА АГРОЦЕНОЗ 
В Україні велике значення має також такий компонент біосфери, як болота — 

важливий гідрологічний і кліматичний регулятор Полісся, зона поширення багатьох 

рідкісних і цінних видів рослин (зокрема льодовикових реліктів), територія 

формування цінного паливного й удобрюючого ресурсу — торфів і сапропелів. 

Болота,— незамінні природні акумулятори й розподілювачі вологи, регулятори гід-

рологічної рівноваги. 

 Різка зміна режиму існування болотистих районів, їх екосистем розпочалася 

порівняно недавно, в основному з 50-х років XX ст. Під впливом науково 

необгрунтованого осушення зникли кілька видів цінних болотних трав, значно 

знизилися рівні ґрунтових вод, почали висихати навколишні лісові масиви, більш 

посушливим став клімат. Болота — цінні природні біогеоценози з цікавою 

специфічною фауною (комахи, птахи, риби). 

Нині, коли саме життя показало хибність політики масового осушення болотних 

масивів, що завдало великої шкоди природі й призвело до економічних втрат, 

змінюється оцінка значення боліт. Розпочалася робота по їх збереженню, охороні й 

відтворенню. Такі відомі в Україні болота, як Рибне, Карма, Озєрянське, Видра,   

Поздь,  Згар, практично загинули разом з комплексом різних цінних видів рослин і 

тварин. Частину боліт, що залишилася (близько 30 великих боліт), взяли під 

охорону. Загальна площа цих боліт — 12 тис. га, але це дуже мала частка від  усієї 

болотистої   площі республіки — близько 1%. Створено кілька заповідних боліт, які 

виконують функції еталонів болотних  екосистем, охороняються   комплексні   

заповідні болота.. Тут заборонено меліоративні роботи й видобування торфу, 

вирубка лісів та знищення трав'яного покриву, масові випасання худоби, мисливство 

й рибальство. 

Культурні рослини, тобто ті, що культивуються людиною, становлять дуже 

невелику частку видів флори нашої планети — усього близько 1500 видів, але 

площу вони займають порівняно велику— 1,5 млрд га. Культурні рослини — це 

молода група видів, їх вік становить усього 25—40 століть (жито, овес, буряк), а такі 

культури, як каучуконосна гевея, хінне дерево, шипшина, обліпиха та інші,— зовсім 

молоді, їх вік не перевищує кількох сотень років. 

У процесі розселення й культивації культурних рослин на земній кулі визначилися 

ботаніко-географічні й генетичні центри поширення цих рослин. Їх налічується від 8 

до 12, зокрема — Середземноморський, Переднєазіатський, Ефіопський, 

Середньоазіатський, Східноазіатський, Індійський, Перуанський, 

Центральноамериканський та ін. 

БАКТЕРІЇ, ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ 
Нижчі рослини (бактерії, ціанеї, водорості, гриби, лишайники) відіграють дедалі 

більшу роль у нашому житті. Бактерії, гриби та водорості люди використовують з 

давніх-давен (виноробство, квашення, випічка дріжджового хліба), але нині в зв'язку 

з розвитком біоенергетики та біот технологій очищення природного середовища й 



одержання цінних білкових речовин, вивчення й використання бактерій набагато 

розширилося). 

Розглянемо кілька цікавих і важливих фактів про значення бактерій, наведених О. 

Лаптєвим. Нині добре відомо, що найпростіші водорості (бактерії й ціанеї) мали ве-

лике значення для формування не лише складу атмосфери й гідросфери минулих 

епох, але й для утворення родовищ корисних копалин (Криворізький та 

Магнітогорський залізорудні басейни, ряд нафтових родовищ), вони регулювали 

сольовий режим у морях, сприяли накопиченню величезних карбонатних товщ 

порід. Особливо важливу роль у біосфері відіграють мікроби-деструктори.  

У наш час бактерії допомагають людству вирішити кілька найважливіших проблем: 

продовольчу (виробництво найефективнішої білкової речовини), енергетичну (ви-

робництво біогазу), екологічну (біотехнічні методи очищення повітря й стоків, 

біологічні методи знищення сільськогосподарських шкідників) і охорони здоров'я 

(виробництво ліків тощо). 

Учені пророкують, що наступне сторіччя буде віком біо-технологічних революцій, 

віком бактерій. Японські вчені вже показали всьому світові приклади дуже 

ефективного використання бактерій для виробництва білка (що в тисячу разів 

ефективніше, ніж його одержання в тваринництві), біогазу, знищення пластмас та 

поліетиленів. 

Ученими встановлено й досліджено близько 1400 видів синьо-зелених водоростей 

(усього визначено 40 тис. видів водоростей), 20 тис. грибів, 16 тис. видів мохів і 

лишайників. Вважають, що всього налічується 300 тис. видів нижчих рослин. 

Дуже цікавими серед них є морські водорості — планктон (вільно плавають у воді, 

мають мікророзміри та мікровагу) та бентос (прикріплені до дна чи такі, що лежать 

на ньому). Найважливіша їх ознака — наявність хлорофілу, що сприяє асиміляції 

(при освітленні) вуглекислого газу й акумуляції органічних речовин. Існування 

майже всіх організмів, що живуть у воді, тією чи іншою мірою зумовлене 

водоростями. Щорічно, водорості створюють у Світовому океані більше 1/4 всіх 

органічних речовин планети. В них містяться вітаміни А, Ві, В2, В12, С і D, такі 

важливі елементи, як йод, бром та ін. 

Останнім часом певні види бактерій використовують для регенерації цінних 

метаболітів і ліків, їх вивчають з метою вирішення проблем біологічного 

саморегулювання й біосинтезу, очищення евтрофікованих водойм. 

Отже, детальне вивчення та охорона-водоростей і бактерій мають дуже велике 

значення для нинішнього та прийдешніх поколінь. 

У житті біосфери протягом усієї її історії важливу роль відігравали гриби та 

лишайники. На сьогодні відомо близько 80 тис. видів справжніх грибів і 500 видів 

мікроміцетів, а також близько 26 тис. видів лишайників. Кілька тисяч видів грибів 

нині знаходяться під загрозою знищення, як і кілька десятків видів лишайників, 

через антропогенні забруднення й винищення. А гриби, як відомо, відіграють 

важливу роль у розкладі гірських порід і органічних решток, постачають поживні 

речовини корінню рослин. 

Лишайники беруть активну участь у ґрунтоутворенні, є джерелом цінної лікарської 

сировини, мають велике екологічне значення для тундрово-тайгової зони. Вони є 

найчутливішими природними   індикаторами   забруднення   середовища. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ 



Розглянемо перспективи використання пестицидів, біологічний захист рослин, 

альтернативне «біологічне» землеробство та безвідхідні технології в 

сільськогосподарському виробництві. 

На жаль, велика кількість аграрників ще й досі під захистом рослин розуміє лише 

застосування хімічних препаратів, різних пестицидів, навантаження яких на грунти 

в землеробстві часто-густо має величезні обсяги. Так, під час вирощування озимої 

пшениці іноді на поля вносять 6—10 кг/га пестицидів, кукурудзи й буряків—12—16, 

овочів— 45—50, плодових—165 кг/га. Частка пестицидів серед забруднювачів 

довкілля вже становить близько 20 % (щорічно їх використовується 2 млн т). Досі 

так відбувалося тому, що прибуток від застосування пестицидів (збільшення 

врожайності) майже втричі перевищував затрати на їх виробництво. 

На світовий ринок нині надходить понад 10 тис. препаратів, виготовлених з 600 

різних хімічних речовин, у колишньому СРСР випускалося 240 пестицидів. У 1990 

р. у США пестицидами оброблялося близько 61 % площі сільськогосподарських 

угідь, у СРСР — понад 87 % (це допомагало, за даними статистики, зберігати 

щорічно врожаю на 10—11 млрд крб. і додатково одержувати 20 мли т зерна, 17 млн 

т овочів),. Але, як уже згадувалося, здатність багатьох пестицидів накопичуватися в 

грунтах, воді, рослинних і тваринних організмах, їх міграція та швидке при-

стосування шкідників до їхньої дії призвели до тяжких хімічних забруднень, 

деградації грунтів і екосистем. Лише в Північному морі з атмосфери щорічно 

випадало близько 300 т ДДТ, у льодовику Антарктиди накопичено понад 2 тис. т 

дусту.  Пестициди активно включаються в ланцюги живлення повсюдно, а більшість 

їх є мутагенами, багато з них стимулює розвиток ракових пухлин (перш за все — 

печінки), є сильними алергенами.Через отруєння пестицидами різко скоротилася 

кількість птахів-хижаків (орли, соколи, шуліки). 

Виявилося, що ДДТ циркулює в біосфері понад 50 років, дуже небезпечні 

канцерогенні продукти його розкладу (ДДТ і ДДЕ). У їжі американців нині виявлено 

28 канцерогенних пестицидів. Вони містяться всюди — у воді, молоці, м'ясі, 

фруктах, овочах. 

Більшість населення зрозуміла загрозу, яку несе подальше інтенсивне використання 

пестицидів. Тому в розвинених країнах світу протягом останніх років активно вжи-

вають заходів з метою зменшення негативного впливу пестицидів. 

1.   Підвищення активності пестицидів (щоб знизити їх дійову концентрацію до 

значень, не шкідливих для людини й тварин), створення нових препаратів третього й 

четвертого поколінь, менш небезпечних, ніж перші, а також вузько вибіркової дії й 

короткоживучі. Це — піретрини та їх аналоги. На поля їх слід вносити в кількостях 

у 100— 1000 разів менших, ніж звичайні пестициди. 

2.   Відновлення сівозмін як найактивніших засобів боротьби з шкідниками та 

хворобами рослин. 

3.   Поєднання хімічних засобів підвищення врожайності з агротехнічними, 

селекційними та організаційно-господарськими. 

4.  Застосування нових методів обробки пестицидами — обприскування замість 

опилювання (різко скорочується радіус розносу й, забруднення), використання 

гранул замість 

борошна. 

Одним з перспективних методів боротьби з шкідниками рослин є біологічний — 

скорочення чисельності небажаних видів за допомогою тварин-хижаків, деяких 

рослин чи паразитів. 



У шкідників культурних рослин у природі є багато ворогів, їх і планується 

використовувати. Вже розроблено методи масового вирощування й застосування 

паразитів і хижаків, що поїдають тлю (різні афідофаги), бавовникову совку, 

колорадського жука, кров'яну яблуневу тлю, цитрусового червеця та каліфорнійську 

щитівку. 

Розроблено також нові бактеріальні препарати на основі грибів, вірусів і 

актиноміцетів (ентобактерін, дендробіцидін, боверін — проти колорадського жука, 

фітобактеріоміцин). 

Замість хімічних методів боротьби застосовують також механічні (влаштування 

перешкод, канавок, уловлюючих пасків, клейових кілець, збирання й знищення), 

фізичні (термічна, високочастотна, світлова, іонізаційна обробки). 

Серед профілактичних заходів слід, зазначити карантин рослин, що передбачає 

систему заходів, які перешкоджають завезенню шкідників і хвороб рослин 

(особливо нових видів) через кордони, а також виявлення, обмеження й ліквідацію 

вогнищ розмноження шкідників і хвороб. 

Останнім часом за кордоном виник рух, який називається альтернативне 

землеробство. Його головною метою є зміна сучасного землеробства шляхом 

«екологізації» та біологізації», тобто створення землеробства, не шкідливого для 

довкілля та здатного забезпечити людство чистими продуктами харчування. 

Прихильники руху з'явилися з країнах усього світу, вони об'єднуються, спілкуються, 

поліпшують програми своїх дій. Головними заходами вони вважають такі: ведення 

господарства на основі максимальної реутилізації та рециркуляції всіх відходів і 

побічної продукції сільського господарства; підвищення рентабельності 

господарства й забезпечення його виживання; повна відмова від засобів хімізації. 

Альтернативне землеробство має свої системи — органічну, біологічну, органо-

біологічну, біодинамічну та екологічну. 

Органічна система передбачає використання в землеробстві тільки таких речовин, 

як перегній, компости, кісткове борошно, крейда, вапно, польовий шпат, доломіт, 

глауконітовий пісок, базальтове борошно. До збирання врожаю використовують 

бордоську рідину, мікроелементи, попіл водоростей, сірку, гіпс, рибні емульсії, 

мило, вапняк. Ця система використовується в США. 

Під час застосування біологічної системи (переважно використовується у Франції) 

основним добривом є органічне — спеціально оброблений компост (аеробна 

ферментація), методом господарювання — сівозміна з обмеженим режимом 

насичення одними культурами й застосування сидератів, а засобами боротьби   з 

шкідниками — механічні, вогневі та застосування ефірних масел, настоїв з кропиви, 

полину гіркого, нікотину. 

Біодинамічна система широко застосовується в Німеччині, Швеції, Данії. її 

прихильники вважають, що землеробство слід будувати з урахуванням не лише 

земних, а й космічних ритмів і використовувати вплив космічних й інших сил на 

сільськогосподарське виробництво шляхом застосування    спеціальних   

біодинамічних   препаратів. При цьому обробку грунтів, посів, збирання врожаю та 

інші роботи обов'язково здійснюють відповідно до гороскопів,   у сприятливі для 

цього періоди (різні положення Місяця   в тому чи іншому сузір'ї). Особливі 

властивості приписують біопрепаратам — порошкам із суміші гною та рогу, рогу й 

розмолотого кварцу, сильно розведеним   у   воді. Широко використовують 

компостні препарати, виготовлені з деревію, кропиви, ромашки, кульбаби, 



валеріани, дубової кори й змішані з гноєм. Як добрива вносять відвари, продукти 

бродіння. 

Продукція альтернативного землеробства користується в світі дедалі більшим 

попитом у населення як екологічно чиста й біологічно цінна, незважаючи на те, що 

вона дорожча. Зростає кількість ферм і господарств, де застосовується 

альтернативне землеробство, активізуються наукові дослідження в цьому напрямі. 

До недоліків альтернативного землеробства належать його підвищена залежність від 

природних факторів, необхідність використання великих площ для кормових куль-

тур, нижчий рівень урожайності та вища трудомісткість. Але з часом ці недоліки 

буде зведено до мінімуму. 

 ОХОРОНА ФАУНИ 
Вирішення проблеми покращання екологічного стану біосфери потребує нового 

підходу до тваринного світу — фауни. Біомаса тварин становить лише 2 % усього 

живого на нашій планеті, але через високий рівень енергетичних  процесів, 

величезну різноманітність і високу рухливість роль фауни в біосфері дуже велика.                                        

Нині налічується близько 2 млн видів тварин (рослин— у п'ять разів менше). 

Найбільш численною групою є безхребетні. Цікаво,що в 1 га грунтів лісу середніх 

широт живе до 2,5 млн особин дощового черв'яка, до 6 млн комах, 1 млн молюсків 

(загальна їх біомаса — близько 1 т. На нашій планеті на кожну людину одних лише 

комарів  і мух припадає не менше 200 млн. У тайзі є райони, де на кожному гектарі 

живе до 5 кг комарів. 

Відомі гігантські зграї сарани в Африці, які налічують мільярди особин. Біомаса 

диких копитних і гризунів у саванах і степах може досягати 250—400 кг на 1 га, 

раніше їх було ще більше. 

Найважливішу роль у біосфері відіграє найчисленніший і найрізноманітніший клас 

тварин — комахи. Вони виконують функції опилення, є поживою для птахів, звірів, 

амфібій, рептилій; беруть участь у формуванні грунтів, розкладанні тваринних 

решток і екскрементів, впливають на склад повітря, вод і грунтів. Наприклад, 

терміти під час переробки клітковини виділяють у атмосферу 165 млн т метану на 

рік (майже половину всього, що надходить у біосферу), 55 млрд т С02.                                     

Безхребетні становлять до 95—99% біомаси тварин на Землі; їх значення в біосфері 

величезне, особливо в кругообігу речовин і трансформації енергії. 

З давніх-давен тварини були для людей не лише основним продуктом харчування, з 

їх шкіри виготовляли одяг, з кісток — знаряддя праці, «будівельні матеріали», а та-

кож технічну, лікарську сировину, прикраси. За рахунок тварин (морських) 

утворювалися в минулому й формуються нині величезні товщі вапняків, крейди, 

діатомітів, кремнистих відкладів, фосфоритів та інших осадочних порід на дні 

океанів і морів. А коралові рифи (Великий Бар'єрний риф поблизу Австралії) за 

своїми розмірами перевищують Велику китайську Стіну. 

Величезною є роль тварин в утворенні й житті грунтів (в першу чергу— червів), 

житті рослин. 

Тварини  активно формують мікрорельєф   (кротовини), 

рельєф, ландшафти (наприклад, «бобровий», «термітний» і «кораловий» 

ландшафти). 

Руйнування людиною місць мешкання тварин (біотопів), як і рослин, стає надто 

небезпечним. Сьогодні під загрозою знищення знаходиться вже близько 600 видів 

птахів і 120 видів ссавців, багато риб, земноводних, молюсків, комах. 



А за останні тисячі років на Землі зникло понад 100 видів звірів, 140 видів птахів. У 

всіх куточках Землі на всіх континентах нині загострюється проблема знищення 

місць існування тварин Найактуальнішою вона є для вологих тропічних лісів,але 

вже відомо багато районів в інших зонах, які за станом тваринного світу можна 

назвати районами екологічного лиха. Це Калмицькі степи, де ареал сайгаків — 

рідкісних і цінних тварин, сучасників мамута, скоротився за останні 30 років у шість 

разів. Нині вони тисячами гинуть у каналах зрошення, на колючих дротах 

 

 
 

Рис   23. Вилов  риби  у  внутрішніх   морях   і   прісноводних водоймах України:1 -

Чорне   море;  2 - Азовське море;  3-   прісноводні   водойми 

 

огорож, трубах нафтопроводів, що тягнуться на сотні кілометрів. 

Скорочуються ареали слонів і носорогів у Індії та Африці. Великої шкоди тваринам 

завдають не лише антропогенні   забруднення   та пожежі, але й бурхлива активність 

браконьєрів (за останні роки ціна на слонові бивні зросла в десять разів, на ріг 

носорога — в 21 раз), які за рік вбивають від 05 до 75 тис. слонів (Танзанія, Кенія, 

Замбія, Заїр, Конго, Судан). 

Є великі регіони Світового океану, де останнім часом через деградацію середовища 

й хижацький вилов риби майже повністю зникли 25 видів найбільш цінних 

промислових риб, де щорічно винищують до 250 тис. особин дельфінів, сотні тисяч 

акул, а кити давно знаходяться під загрозою вимирання. 

Річки й річечки Тюмені забруднені нафтою так, що вся риба давно вимерла. 

Азовське море, колись найбагатше в світі рибою, нині перезабруднене, його 

екосистема на грані повної деградації (рис. 23). 

У 1988 р. через забруднення нафтопродуктами в Північному морі загинуло близько 

3 тис. тюленів (усього їх там 75 тис). А скільки тисяч птахів, риби загинуло після 

аварій танкерів-нафтовозів у океанах! Все скрутніше диким тваринам і в наших 

краях. 

Незважаючи на те, що в колишньому СРСР з 1920 по 1980 р. було прийнято багато 

законів про охорону природи, й зокрема тварин, вони як відомо, практично не діяли, 

ніхто їх не дотримувався, що мало фатальні наслідки. Тому останні десятиріччя під 

тиском передових науковців та громадськості питанням охорони тварин і рослин 

почали приділяти більше уваги. 

Дуже важливу роль у охороні диких тварин могли б відіграти мисливські 

господарства, якби сотні тисяч їх членів-мисливців суворо дотримувалися правил. 

Адже ці господарства мають добре продумані, екологічно обгрунтовані статути, 

правила мисливства на різних звірів і вилову риби. Мисливство й рибальство на 

науковій основі мають не лише велике економічне, але й екологічне значення. З 

одного боку, вони дають щорічно сотні тисяч тонн м'яса, багато шкіри, хутра, а з 

іншого — допомагають регулювати кількість тієї чи іншої дичини в регіоні, створю-



ючи оптимальні умови для її існування. Але, на жаль, в усьому світі ще процвітає 

браконьєрство. 

Таке ж становище характерне й для України. Через велику щільність населення тут 

ще в XVI ст. були винищені кулани, в XVIII—XIX ет.— сайгаки, тури, тарпани, 

степові орли, дрофи, олені. Дуже рідкими стали лебеді, летючі миші, корсаки, 

соколи, деякі види раків і риб. 

У 1981 р. в. Україні було прийнято Закон «Про охорону й використання тваринного 

світу», який передбачає збереження середовища мешкання тварин, умов 

розмноження й шляхів міграції під час виконання різних робіт. Над питанням 

охорони тварин нині активно працюють фахівці в кількох науково-дослідних 

установах НАН України, галузевих інститутах, вузах. Почалися роботи з 

інтродукції, акліматизації й розведення дичини. В Україну були завезені зубр, лань, 

муфлон, кеклик, деякі види риб і птахів, переселені зайці, косулі, олені (в райони, де 

дичини не було), взяті під охорону мурашники, бджоли-запилювачі. 

З метою контролю за рідкісними й вимираючими видами тварин, як уже 

згадувалося, в нас, як і в усьому світі, видається Червона книга. Над першою 

Червоною книгою в колишньому СРСР група вчених-фахівців працювала понад 15 

років. У 1984 р. вийшло друге видання цієї книги, вже значно змінене, тому що деякі 

види тварин відновили свою чисельність (рожева чайка, тундровий лебідь, 

кавказький тетерев тощо), а інші, котрим раніше ніщо не загрожувало, наблизилися 

до. межі вимирання — чорноморська афаліна, сірий дельфін, чорний ведмідь, 

даурський їжак, сахалінська кабарга, карликовий тушканчик тощо, всього — понад 

30 видів ссавців, 14 — рептилій, 17 — птахів. Уперше в цю Червону книгу були 

внесені риби — осетр, лососеві, карпові (всього дев'ять видів), молюски, рако-

подібні, черви, комахи, гриби й навіть лишайники. Всіх тварин в Червоній книзі 

залежно від їх кількості й ступеня загрози вимирання поділено на п'ять категорій — 

до першої віднесено ті, яким загрожує вимирання дуже серйозно й найближчим 

часом, до п'ятої — ті, що відновлені.  

У Міжнародну Червону книгу, включено 292 види й підвиди ссавців, 341 — птах, 36 

— земноводних, 119 видів плазунів. 

Нині встановлено, що швидкість вимирання тварин зростала майже пропорційно 

збільшенню   кількості   людей і максимальних значень досягла за останні сто років. 

Усього за історію людства вимерло понад 150 видів і підвидів-птахів і 110 видів 

ссавців, зокрема тур, тарпан, морська корова, дронт, безкрила гагарка, голуб-

мандрівник. 

У СНД і в Україні сьогодні більш серйозно підходять до охорони тваринного світу, 

вживаючи жорстких заходів до браконьєрів і тих, хто шкодить природі. Прийнято 

нові закони про охорону природи. Проблема збереження фауни турбує не лише 

вчених-природничників, екологів, але й більшість керівників підприємств, 

господарств, міністерств, вона береться під контроль народом і урядом. Єдиною, але 

дуже істотною перепоною на шляху вирішення цієї проблеми є брак коштів, тяжкий 

економічний стан нашої молодої держави. 

Серед найважливіших заходів щодо охорони тварин слід назвати такі: по-перше, 

виховання природоохронної свідомості у людей з дитинства до похилого віку всіма 

можливими сучасними засобами; по-друге — найсуворіша боротьба з 

браконьєрством, посилення інспекторського контролю в лісах, степах, на водоймах і 

річках; по-третє — допомога звірям: підгодівля їх у скрутні періоди, охорона від 

епідемій і антропогенних забруднень, розселення в зручних для існування місцях, 



контроль за    кількістю    хижаків. Крім того, необхідні ретельне дослідження 

рідкісних і зникаючих видів, причин їх вимирання, розробка наукових основ для 

покращання ситуації, екологічних прогнозів на основі результатів екологічного 

моніторингу. 

Велике значення має також рекультивація зруйнованих людиною ландшафтів, 

відновлених грунтів, пасовиськ, луків, лісів, водойм згідно з науково 

обгрунтованими далекоглядними планами, активний розвиток заповідної справи. 

ЗАПОВІДНА СПРАВА 
Останнім часом через різке погіршення екологічного стану біосфери планети 

істотно змінилася оцінка ролі природоохоронних заповідних територій. Багаторазові 

ретельні еколого-економічні розрахунки, виконані вченими різних країн, свідчать, 

що більш-менш нормальне функціонування й самовідновлення біосфери будь-якого 

регіону можливе лише за умови наявності в цьому регіоні не менше 10—15 % 

площі, зайнятої заповідниками. 

Заповідники — це ландшафти, де зберігаються, охороняються й вивчаються всі 

компоненти екосистеми: повітр, грунти, гірські породи, природні води, рослинний і 

тваринний Світ, пам'ятки природи та культури. 

Заповідання — це вилучення певної території чи об'єкта в природі із сфери 

звичайної господарської діяльності з метою підтримки екологічної рівноваги, 

збереження еталонів недоторканої природи, наукових досліджень характеру 

взаємозв'язків між екологічними факторами екосистем для збереження й 

відтворення ландшафту. 

Створення заповідних територій — одна з найважливіших ланок природоохоронної 

діяльності. Заповідники є, формою збереження генофонду нашої планети. За своїм 

значенням заповідні території поділяються на  біосферні заповідники міжнародного 

значення (їх налічується всього близько 200), де контроль і дослідження 

здійснюються міжнародними організаціями, державні й національні заповідники та 

парки, заказники, заповідні ландшафти, заповідні ділянки та об'єкти. 

Заповідні  території  мають  представляти типові ландшафти певної природно-

географічної зони країни. Найголовнішою є вимога, щоб території заповідників 

мали достатні площі, аби забезпечити саморегулюцію всіх природних процесів, які 

відбуваються, без негативного впливу сусідніх районів, де має місце антропогенний 

тиск. 

На відміну від інших, біосферні заповідники охоплюють природні незаймані та 

господарські території з різними рівнями антропогенних змін. Але ядро біосферних 

заповідників завжди має становити територія, досить віддавлена від районів 

інтенсивного господарювання, а навколо ядра повинна бути біосферна зона з 

слабким антропогенним впливом. 

Створення біосферних заповідників з метою спостереження, вивчення й контролю 

за станом і антропогенними змінами природного середовища в межах планети 

(екологічного моніторингу). 

Тривале та стабільне використання біосфери в майбутньому залежить від збе-

реження для прийдешніх поколінь всього генетичного різноманіття планети. Ці 

території мають бути своєрідними еталонами, наближеними до природного стану, за 

якими можна робити висновки про зміни природи в сусідніх районах під впливом 

людської діяльності, налагоджувати керування природними біосферними та 

техногенними процесами. 



 ПРИРОДООХОРОННІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТВАРИННИЦЬКИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ 
Спорудження тваринницьких комплексів, у яких вирощуються десятки й сотні тисяч 

тварин (свиней, птахів, рогатої худоби), в лічені роки створило навколо них серйозні 

екологічні проблеми, які істотно відрізняються від тих, що пов'язані з дикими 

тваринами. 

Плануючи вирощувати величезну   кількість   домашніх тварин, сконцентрованих на 

невеликих ділянках, не маючи достатнього досвіду та науково обгрунтованих 

екологічних прогнозів щодо характеру функціонування таких рукотворних 

екосистем, організатори комплексів не змогли передбачити цілого ряду негативних 

наслідків. Перший з них — це інтенсивне забруднення природного середовища 

(особливо в районах свиноферм) продуктами розкладу й гниття величезної кількості 

екскрементів (до 2,5 тис. м3 на добу), шкідливими газами (аміак, азот, сірководень), 

органічними кислотами. Значною мірою цьому сприяє метод очищення приміщень 

гідрозмивом і накопичення бруду у величезних відстійниках, канавах, 

накопичувачах, не ізольованих від навколишнього середовища. Результат — сморід 

на багато кілометрів навкруги й забруднені грунтові води, річки, ставки, озера  де 

через перезабруднення бактеріями та органічними речовинами вода для споживання 

непридатна а, а для риби й інших водних істот — смертельна. На 1500 м навкруги 

комплексів розносяться яйця гельмінтів, 

патогенні мікроби. 

Такий вигляд мають майже всі   великі   тваринницькі комплекси України, а також 

багато які за її межами (ближнє зарубіжжя). Проблему утилізації й нейтралізації 

гною та стічних вод таких комплексів у нас ще не вирішено. 

Другий негативний наслідок — часті   випадки   масової загибелі тварин (у 

величезних кількостях) через хвороби, які блискавично охоплюють комплекс.Після 

загибелі великої кількості тварин виникає проблема їх захоронення, що пов'язано з 

поширенням токсичних і небезпечних забруднювачів, виникненням епідемій. Такі 

випадки мали місце в Україні, Казахстані, Молдові, Білорусі, Росії. А якщо тварини 

масово не вимирали, то масово захворювали туберкульозом або іншими 

небезпечними хворобами, їх м'ясо, зрозуміло, не можна було реалізувати. І взагалі 

внаслідок переконцентрації тварин повсюдно спостерігається зниження якості їх 

м'яса, життєвих можливостей і екологічного значення. 

Виникають проблеми й із споживанням великої кількості води, необхідної 

гігантським тваринницьким  комплексам, розміщенням і ефективним 

функціонуванням основних і допоміжних приміщень, енергетичних установок, 

транспортної мережі тощо. Тобто такі суперкомплекси, як і всякі інші (промислові , 

енергетичні, гірничодобувні, військові), через цілий ряд причин не можуть 

гармонійно ; існувати в природних екосистемах, які до цього збалансовано 

розвивалися тисячоліттями, вони обов'язково спричинюють значні негативні зміни 

середовища. 

Оскільки в багатьох країнах таких тваринницьких комплексів побудовано досить 

багато й вже повсюдно відомі їх негативні риси, останнім часом вживають різних 

заходів, щоб зменшити їх вплив на природу. Це перш за все активне використання 

біологічних методів очищення й утилізації гнойових стоків: біохімічне окислення 

органічних речовин і знищення патогенних мікроорганізмів активним мулом чи 

плівкою. Відпрацьована та змертвіла плівка змивається водою й виноситься з 

біофільтрів, де відбувається окислення або інактивація. Ці ж процеси можуть 



протікати в аеротенках, біологічних ставках, на полях зрошення й фільтрації 

(залежно від токсичності забруднювачів і особливостей ландшафту). 

Біологічні фільтри — це металеві або залізобетонні ємкості, заповнені фільтруючим 

матеріалом — шлаком, гравієм, керамзитом, щебенем, пластмасою чи іншими 

пористими речовинами. Найкращим фільтруючим матеріалом є природний мінерал 

цеоліт, на якому дуже швидко виростає зелена маса, а сам він перетворюється на 

корм. 

Аеротенки — великі бетонні або залізобетонні резервуари, через які повільно 

пропускають суміш активного мулу й попередньо відстояної стічної води з ферм, 

причому рідину весь час герують — продувають повітрям. Активний мул — 

субстрат, збагачений мікроорганізмами, що окислюють органічні речовини стоків. 

Біологічні ставки  - це окисні (аеробні) або відновлювані (анаеробні) відкриті 

ємкості з ізольованим дном, y яких стоки нейтралізуються за допомогою 

мікроводоростей, г що можуть залужувати середовище до рН 9—10, за якого гине 

патогенна мікрофлора. Для очистки стоків застосовують також інші методи та 

засоби. 

Останнім часом безпідстилковий гній худоби використовують для зрошення 

сільськогосподарських угідь, але, як показав досвід, у деяких випадках слід бути 

дуже обережним, контролювати якість і хімічний склад зрошувальних вод, бо вони 

можуть містити збудників інфекцій, отруювати грунтові води, річки. 

Дози та терміни використання безпідстилкового гною треба визначати залежно від 

умов вирощування сільськогосподарської продукції, родючості грунту, 

особливостей ландшафту, а також хімічного складу самого гною. 

Під час спорудження великих тваринницьких комплексів обов'язково слід 

враховувати такі фактори, як геологічна будова району, рівні та режим ґрунтових 

вод, наявність умов для утримання, вирощування, контролю здоров'я й лікування 

великої маси тварин, а також засобів для швидкої реалізації продуктів 

тваринництва, утилізації й знешкодження відходів. 

Одним з найефективніших методів утилізації відходів тваринництва є виробництво з 

них біогазу. Іншим шляхом утилізації гною є одержання з нього білкових речовин і 

біоперегною. 

Є досвід гідролізу гною сірчаною кислотою та вирощування кормових дріжджів 

(Чехія та Словаччина), переробки гною грибами, бактеріями й вирощування 

мікроводоростей. 

Утилізують гній також за допомогою личинок домашніх мух. Свинячий гній після 

переробки личинками стає дуже цінним органічним добривом. 

Переробляють гній також і за допомогою дощових чеврів. Цей метод найкраще 

розроблений в США, де в 50-х роках виведено особливий вид дуже ефективних до-

щових нервів — перероблювачів гною. За рік один черв продукує 50—1500 особин і 

живе вчетверо більше, ніж звичайні черви (16 років). У 1980 р. у США функціонува-

ло близько 1500 великих спеціалізованих виробництв по культивуванню дощових 

чеврів, які вже є предметом експорту США, як і технологія їх вирощування. Тепер 

дощові черви вирощують у багатьох країнах Європи, в Японії, Киргизії. 

На 1 м2 щоденно можна утилізувати 1,5 кг гною, на 1 га — 7,5 т. Протягом теплого 

періоду року на цій площі черви здатні переробити 1300 т гною й створити при 

цьому 20—25 т білкового корму та 400 т біогумусу. Одна з головних труднощів 

технології вермікультури — розробка економічно вигідного вилучення нервів з 

субстрату. 



 

Контрольні запитання:  
1 Дайте загальну характеристику екологічного стану України 

2 Які екологічні проблеми водного басейну України? 

3 Які заходи приймаються для захисту річок України? 

4 Які регіони України мають найбільші екологічні проблеми?  

5 Які екологічні катастрофи відбулись в світі за останні роки? 

6 Дайте визначення заповідниках 

7 Які території відносяться до біосферних заповідників? 

8 Яке значення мають державні заповідники? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція №8 

 

 

 

Тема: Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі 

 

Мета: Ознайомлення з программою ЮНЕСКО “Людина й біосфера ” 

Методи: Лекція, усне опитування 

 

План: 

1 Програма ЮНЕСКО “Людина й біосфера ” 

 

Література: 

 
1 Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум.-  К.: Лібра,  

2004, с. 74-75,90-93 

2 Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: 

Либідь,1995, с 181-183 

3 Бойчук Ю.Д. та ін.. Екологія і охорона навколишнього середовища. –  Суми: 2002, 

с. 236-249 

ПРОГРАМА ЮНЕСКО «ЛЮДИНА Й БІОСФЕРА» 
З 1970 р. у всьому світі з ініціативи ЮНЕСКО виконується міжнародна програма 

«Людина й біосфера» (МАБ — Man and Biospheres) — здійснення в усіх регіонах 

планети комплексних багаторічних досліджень впливу людства на біосферу й 

зворотної дії змінених біосферних процесів на здоров'я людини. 

Програма МАБ включає 75 наукових проектів для спільних досліджень, що 

виконуються більш як у ЗО країнах світу. За цими програмами вирішується цілий 

ряд завдань, серед яких можна назвати визначення й оцінку змін у біосфері під 

впливом антропогенної діяльності, вивчення структури, функціонування й динаміки 

природних, змінених і контрольованих людиною екосистем, дослідження зв'язку 

між соціально-економічними й екологічними процесами, розробку шляхів і засобів 

вимірювання якісних і кількісних змін природного середовища, координацію до-

сліджень біосфери та ін. 

На сьогодні понад 90 країн розпочали виконання програми МАБ, створивши 

національні комітети, які організують відповідні екологічні дослідження. 

Програма МАБ використовує весь попередній досвід людства, а також досвід 

виконання Програми вивчення азидних земель, Міжнародної біологічної програми 

та ін. Ця програма — міждисциплінарна, для її здійснення залучені кращі вчені всіх 

галузей, зокрема соціальних і гуманітарних наук. Велика увага в програмі 

приділяється вивченню водних екосистем, проблемам землекористування й долі 

лісів, заповідній справі, питанням демографії та урбанізації тощо. 

Методи боротьби із забрудненнями атмосфери. До основних і найефективніших із 

них належать економічні методи. В багатьох розвинених країнах діє продумана 

система заохочувальних і заборонних заходів, що допомагають уникнути 

забруднень. Фірми, які впроваджують безвідходні технології, найновіші системи 

очищення й т. п., мають істотні податкові пільги, що дає їм переваги над 



конкурентами. Водночас фірми й підприємства, які забруднюють атмосферу, 

змушені платити дуже великі податки й штрафи. В багатьох країнах, крім 

державних санітарно-епідеміологічних служб, за станом атмосфери слідкують також 

численні громадські організації («зелені» товариства). 

  У Швейцарії, наприклад, власник фабрики може отримати листа такого змісту: 

«Ваша фабрика забруднює повітря понад визначені норми. Якщо Ви не встановите 

очисні фільтри й не ліквідуєте забруднення, наша екологічна організація розпочне в 

пресі кампанію проти Вашої продукції, в результаті чого збитки Вашої фірми 

перевищать ті затрати, які Вам потрібні для поліпшення системи очищення». Як 

правило, такі попередження діють дуже ефективно, оскільки в цій країні дістати 

ярлик забруднювача природного середовища значить приректи себе до швидкого 

економічному краху — ніхто не купуватиме продукції «брудної» фірми. 

Величезна увага на Заході приділяється також виховній і просвітницькій роботі, 

 У тій же Швейцарії, наприклад, дітям із самого раннього віку пояснюють, що для 

їхньої країни, де практично немає ніяких корисних копалин, чисте повітря, чисті 

озера й річки є основним національним багатством. Усьому світові відомі гірські 

швейцарські курорти з їхнім кришталево чистим повітрям, сліпучо-білими лижними 

трасами, гірськими озерами небесної блакиті. Кожний швейцарець буквально з 

молоком матері всотує любов до своєї прекрасної країни й для нього блюзнірством є 

навіть сама думка про те, що можна зазіхнути на цю красу й чистоту. 

Вчені Уральського й Сибірського відділень Російської академії наук установили 

дуже цікавий факт самоочищення повітря земною поверхнею. 

Карстові печери й кам'яні осипи на схилах гір є своєрідними природними 

кондиціонерами: через різницю температур зовнішнього повітря й повітря всередині 

печери або осипу виникає активний рух (узимку повітря всмоктується крізь 

тріщини, входи, порожнини, відфільтровується, очищується, а влітку очищене 

повітря виштовхується назовні; крім того, відбувається добовий обмін повітря в 

печерах та осипах). За рахунок сезонного «дихання» карстові масиви й гірські осипи 

поглинають та акумулюють величезні маси забруднювачів атмосфери. 

Бережіть карстові печери! Не перетворюйте їх на склади й звалища! 

Є також організаційні, технологічні та інші методи боротьби із забрудненнями 

атмосфери: 
•  зменшення кількості ТЕС за рахунок будівництва потужніших, забезпечених 

найновішими системами очищення й утилізації (корисного використання) газових і 

пилових викидів. Як відомо, одна потужна ТЕС забруднює повітря менше, ніж сотня 

котелень тієї ж сумарної потужності. Гази, що виходять із топок ТЕС, перш ніж 

потрапити в атмосферу, очищаються в спеціальних установках. Деякі країни навіть 

мають таким чином економічну вигоду. Наприклад, Франція забезпечує свої 

потреби в сірчаній кислоті, вловлюючи її з відхідних газів ТЕС (власних родовищ 

сірки, з якої в інших країнах виготовляється сірчана кислота, у Франції немає); 

•  очищення вугілля від піриту [сірчаного колчедану ] перед його спалюванням у 

топках ТЕС. Це стає необхідним у зв'язку з використанням для ТЕС вугілля чимраз 

нижчої якості зі значним умістом піриту (окиснюючись в топках ТЕС, пірит 

розкладається з виділенням S©2). В результаті ефективного очищення вугілля від 

піриту вміст оксидів сірки в димах ТЕС зменшується на 98—99 %; 

•  заміна вугілля й мазуту для ТЕС екологічно чистішим паливом — природним 

газом. ТЕС, що працюють на природному газі,   викидають  в  атмосферу тільки  С02  

та  оксиди  азоту 



д (останні також можна вловити з диму), й не забруднюють  повітря іншими 

шкідливими викидами; 

•  регулювання двигунів внутрішнього згоряння в автомобілях, установлення на них 

каталізаторів, що нейтралізують чадний газ (CO) до С02; заміна екологічно 

небезпечного етильованого бензину (який забруднює повітря свинцем) менш 

шкідливим паливом; 

Сучасні підходи в науці про довкілля 

•  озеленення міст і селищ; 

•  правильне планування житлових і промислових районів у межах міста. Треба 

розташовувати їх якомога далі один від одного, а між ними обов'язково створювати 

зони зелених насаджень. Автомобільні траси з напруженим рухом (особливо 

вантажівок) необхідно планувати в обхід житлових районів; 

•  використання звукопоглинальних матеріалів під час будівництва житлових і 

промислових споруд; 

•  улаштування ліній електропередач (ЛЕП) за межами сіл і міст. 

 

Контрольні запитання:  
1 Мета, цілі, завдання  програми  ЮНЕСКО “Людина й біосфера ”? 

 

 

 

 

 


