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§ 24. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОСФЕРИ.  

ВЧЕННЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО БІОСФЕРУ 

 

Біосфера – область поширення життя на Землі, існування живої 

речовини. Це найбільша екосистема планети, глобальна екосистема, межі 

якої обумовлені «полем існування життя». Так пояснював біосферу 
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В. І. Вернадський. На сьогодні вважають, що біосфера – це оболонка Землі, в 

межах якої існує життя.  

Біосфері притаманна складна внутрішня ієрархічна структура, 

множинність системної організованості біосистем, що входять до неї, 

специфічні закони виникнення, розвитку та функціонування.  

Структура біосфери (межі) (мал. 4.73). Біосфера на Землі має чіткі межі 

свого існування. Структурно біосфера складається з нижньої частини 

атмосфери, усієї гідросфери та верхніх шарів літосфери із ґрунтом включно. 

Розгляньте таблицю. 

Оболонка 

Землі 

Протяжність Межі життя Будова 

Атмосфера 100 км До 10 км і 

більше. 

Спори 

бактерій і 

грибів 

піднімаються 

на висоту до 

20 км. 

Тропосфера – нижній шар 

атмосфери висотою 15 км; 

включає завислі у повітрі водяні 

пари, які переміщуються при 

нерівномірному нагріванні 

поверхні Землі. Стратосфера – 

шар, що знаходиться вище 

тропосфери до висоти 40 км. У 

верхній частині вільний кисень 

перетворюється в озон, який 

утворює екран, що затримує 

космічні випромінювання і 

короткохвильові ультрафіолетові 

промені Сонця, згубні для 

живого. Іоносфера – шар, що 

знаходиться вище стратосфери, 

де переважають розріджені гази. 

Літосфера 30-70 км 6-8 м  

(до 100 м) 

Тверда кам'яна оболонка Землі. 

Верхня частина літосфери 

складається з осадових гірських 

порід. Під ними лежать межовий 

і базальтовий шари. На поверхні 

літосфери знаходиться ґрунт. 

Гідросфера 70 % 

поверхні 

Землі 

До 11 км 

(Маріанська 

западина в 

Тихому 

океані) 

Водяна оболонка Землі 

розташована між атмосферою і 

земною корою. Світовий океан 

має середню глибину 3-8 км, 

максимальну – до 11,034 км. 

Живі організми, які населяють 

Світовий океан, поділяються на 

планктон і бентос. Океан має 

значний вплив на клімат – 

пом'якшує спеку і холод. На дні 

відбуваються процеси 

відкладання осадових порід. 
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В атмосфері теоретично можливе існування мікробного життя включно 

до озонового шару. У гідросфері воно поширене аж до найглибших глибин 

(понад 11 км – Маріанська западина). У земній корі його існування обмежене 

ізотермою 100 °С (6 км глибини), хоча можна припустити можливість 

протікання біологічних процесів і на глибині до 25 км, тобто товщ, де 

температура сягає 460 °С, далі вода перетворюється у пару, що робить 

неможливим існування життя земного типу. 

Для існування життя надзвичайно важливе значення мають кисень, 

водяна пара, азот та вуглекислий газ. Кисень потрібен для дихання (реакцій 

окислення, внаслідок чого виділяється енергія) та горіння;  у формі озону він 

затримує шкідливу для живих істот ультрафіолетову радіацію Сонця.  

Вуглекислий газ – необхідний компонент для діяльності автотрофних 

організмів. Водяна пара – регулятор водного балансу на планеті, азот – 

незмінний компонент нуклеїнових кислот та білків. Вуглекислий газ разом із 

водяною парою та іншими непрозорими частками – надзвичайно важливий 

регулятор прозорості атмосфери, а відтак і її температурного режиму. 

Підвищені концентрації цих компонентів зумовлюють затримання в 

атмосфері більшої кількості сонячних променів, її розігрівання з наступним 

«парниковим ефектом». 

 
Мал. 4.73. Структура біосфери 

 

Загальна кількість вільного кисню в атмосфері, яка нагромадилася за час 

діяльності фотосинтезуючих організмів – 1,18 ·10
15

 т. Нині кисень (вільний) 

утворюється зі швидкістю 1,55·10
9
 т/рік, а витрачається за рік – 2,16 ·10

10
, 

тобто кисню більше споживається, ніж вивільняється. Тим часом відносно 

вуглекислого газу тенденції зворотні: в атмосферу його викидається більше, 

ніж встигають асимілювати рослини. Внаслідок цього газовий баланс 

атмосфери невпинно змінюється. 

Гідросфера – це сукупність усіх вод Землі, куди входять океанічні, 

материкові (поверхневі – річкові та озерні, ґрунтові, підземні) та води 

атмосфери. У всіх своїх станах вода зв'язана з біосферою і є однією з 
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найголовніших умов існування життя на Землі. Основна маса води 

зосереджена у Світовому океані: його площа 361 млн. км
2
, а обсяг – 1370 

млн. км
3
. На нього припадає 98,8 % усієї гідросфери і близько 71 %. Значна 

кількість води законсервована в льодовиках – близько 24 млн. км
3
, майже 

стільки ж – у глибинних (понад 2 км) шарах земної кори. Вода рік та озер 

становить 0,182 млн. км
3
, атмосферна – 0,013 млн. км

3
, живі організми 

містять близько 0,001 млн. км.  

Вода – основа та колиска життя на Землі. Як універсальний розчинник 

вона сприяє протіканню реакцій взаємодії між компонентами середовища, в 

тому числі і всередині організму. Води суходолу активно впливають на 

формування ландшафтних структур як один із чинників фізичного та 

хімічного вивітрювання. Потрапляючи на ґрунт, вода уможливлює існування 

фотосинтезуючих рослин. Нарешті, вода є одним із "сировинних" матеріалів 

у синтезі органічної речовини, причому її розщеплення призводить до 

вивільнення життєвого кисню. Динаміка різних станів води активно 

змінювала екологічні обставини на планеті. Періодичні коливання впродовж 

року формували специфічні життєві форми, пристосовані до існування в 

умовах низьких температур та кристалічної води. Епохальні коливання, 

пов'язані з наступом на суходіл льодовиків, суттєво змінювали видовий та 

екосистемний вигляд регіонів. 

Верхні шари земної кори, як правило, наслідок геологічної активності 

живих організмів минулих часів. Нині існуючі живі істоти зосереджені у 

верхньому шарі земної кори – ґрунті. Глибина ґрунтів інколи сягає кількох 

метрів, звичайно – до метра, а в деяких місцях відсутня  повністю. У ґрунті 

нагромаджуються рештки відмерлих рослин та тварин, тут же живуть 

різноманітні мікроорганізми, гриби, комахи, черви та інші організми, тобто 

ґрунт виступає для них середовищем проживання та екологічною нішею. 

Споживаючи подібні рештки, ґрунтові тварини нагромаджують біомасу, 

повертаючи водночас у колообіг мінеральні речовини  та воду. 

Функціональні блоки біосфери. З функціонального погляду біосфера, 

як екосистема, являє собою сукупність трьох основних блоків: продуцентів, 

консументів та редуцентів.  

Пригадайте, що продуценти – організми, що виробляють органічну 

речовину з неорганічних сполук, використовуючи сонячну енергію чи 

енергію хімічних реакцій. За останнім показником (джерелом енергії) вони 

поділяються на автотрофи та хемотрофи. До автотрофів належать вищі 

рослини (крім паразитів та сапрофітів), водорості (синьо-зелені, зелені, 

червоні, бурі, діатомові, пірофітові), деякі бактерії (багряні, залізобактерії, 

сіркобактерії тощо); до хемотрофів – нітрифікуючі, водневі бактерії тощо. 

Продуценти виробляють біомасу. Щоб зіставити продуктивність різних 

об'єктів, використовують поняття сухої речовини. Ще один важливий 

показник – первинна продукція: сумарна продукція фотосинтезу на одиницю 

площі за одиницю часу; цей самий показник, взятий без витрат біоти на 

дихання, становить чисту первинну продукцію.  

Найвищі абсолютні показники продуктивності, таким чином, має ліс, 

особливо тропічний. Проте за виходом повсякденної біомаси реалії дещо 

інші – поряд із вологими тропічними лісами найістотніший приріст біомаси 



371 

 

забезпечує поверхня відкритого океану. Передовсім це фітопланктон – 

сукупність завислих біля поверхні води мікроводоростей, які надзвичайно 

швидко розмножуються. До речі, не лише тропічні ліси Амазонії чи Африки 

слід називати «легенями» планети, а й поверхню океану. І забруднення 

останньої мастилами так само згубне для продуцентів, як і нищення могутніх 

тропічних лісів. 

Біогеохімічні функції біомаси. Біомаса в біосфері виконує: газову, 

концентраційну, окислювально-відновну і біохімічну функції. 

Газову функцію здійснюють зелені рослини, які в процесі фотосинтезу 

виділяють кисень, а також рослини і тварини, які, дихаючи, виділяють 

вуглекислий газ, а також багато які бактерії, що відновлюють азот, 

сірководень та ін. 

Концентраційна функція виявляється в захопленні живою речовиною  

хімічних  елементів   (Гідрогену, Карбону, Нітрогену, Оксигену, Натрію, 

Мангану, Магнію, Алюмінію, Фосфору, Силіцію, Калію, Кальцію, Сульфуру, 

Феруму) і нагромадженні окремими видами Іоду, Радію та ін. 

Окислювально-відновна функція виявляється в окисленні речовин за 

допомогою організмів у ґрунтах і гідросфері з утворенням солей, оксидів та ін., 

у відновленні речовин (сірководень, сірчане залізо та ін.). Внаслідок діяльності 

бактерій у земній корі утворилися відклади вапняків, бокситів, руди тощо. 

Біохімічна функція пов'язана: з живленням, диханням та розмноженням; 

з руйнуванням і гниттям відмерлих організмів. Усі ці функції виявляються в 

біогенній міграції атомів. 

Особливе місце займає функція людської діяльності й створений нею 

колообіг хімічних елементів, що їх виділяє і споживає промисловість. 

Різноманітність живих організмів як умова стабільності біосфери. 
Результатом еволюції стала величезна різноманітність видів живих 

організмів. Вид є одиницею еволюції і існує як потік організмів у часі. Цей 

потік має своїх предків і своїх нащадків, тому він неперервний. 

Кожен вид має своє власне місце в природі. Природний добір 

пристосовує види до конкретних умов оточуючого середовища. Якщо 

представники одного виду потрапляють до різних умов середовища, то через 

певний час можуть виникнути два різних види. Це – поширення організмів у 

просторі. 

Чим більша різноманітність видів живих організмів, тим більша 

стійкість біосфери в цілому, тим більша ймовірність того, що при зміні 

одного з факторів зовнішнього середовища зникнуть тільки ті види, на які 

впливають ці фактори. Так, наприклад, ви знаєте, що вимерли динозаври. 

Якби крім динозаврів не існували інші види тварин, то існування біосфери було б 

під загрозою. 

 

Біосфера – це оболонка Землі, в межах якої існує життя. Структурно 

біосфера складається з нижньої частини атмосфери, усієї гідросфери та 

верхніх шарів літосфери. З функціонального погляду біосфера являє 

собою сукупність трьох основних блоків: продуцентів, консументів та 

редуцентів. Біомаса в біосфері виконує: газову, концентраційну, 

окислювально-відновну і біохімічну функції. 
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Перевірте себе:  

1. Що називають біосферою? 

2. Які межі біосфери? 

3. Яка структура біосфери? 

4. Які функціональні блоки має біосфера? 

5. Які біохімічні функції виконує біомаса у біосфері? 

Поміркуйте: 

1. Наведіть докази того, що біосфера є екологічною системою. 

2. Чим визначаються межі біосфери? 

3. Чому різноманітність живих організмів є умовою стабільності 

біосфери? Поясніть на основі ЗЗП. 

Подискутуйте: Біосфера – відкрита біологічна система.  

Проекти: 

1. Різноманітність видів у біосфері. 

2. Рівні організації життя у біосфері. 

3. Функціональні блоки біосфери. 

4. Видатні вчені, які досліджували біосферу. 

 

 

§ 25. Вплив діяльності людини на стан біосфери  

 

Екологічна ніша людини в біосфері. Об'єктивний процес розвитку 

життя на Землі призвів до того, що у біосфері виникла людина, котра 

перетворила цю межову для планети екосистему у величезну власну 

екологічну нішу. У зв'язку з цим виникає потреба оцінювати нинішній стан 

біосфери та перспективи її подальшого розвитку крізь призму визначального 

впливу на неї антропічного чинника. У свою чергу, людина, не маючи іншого 

природного середовища проживання, неминуче пов'язана з біосферою як 

питомим довкіллям, у котрому вона може реалізувати свої потенції як виду, 

усталитись і розвиватись, покладаючись на її ресурси у своєму культурному, 

мистецькому, пізнавальному житті. Таким чином, склалася система «людина-

біосфера».  

Еволюція взаємовідносин в системі «людство – біосфера». Людство – 

частина біомаси біосфери – тривалий час перебувало в безпосередній 

залежності від навколишньої природи. З еволюційним розвитком людина 

сама стає могутнім фактором дальшої еволюції на Землі. Оволодіння різними 

формами енергії – механічною, електричною й атомною – призвело до того, 

що значно змінилася земна кора й біогенна міграція атомів. Використання 

кам’яних знарядь тривало сотні тисяч років, а від кам'яного до атомного віку 

минуло лише кілька тисячоліть. За час свого існування людство добуло 

кам'яного вугілля близько 50 млрд. т, заліза – 2 млрд. т і мільйони тонн інших 

металів. Дедалі більше й більше елементів уводиться в міграцію атомів 

біосфери в результаті діяльності людини. Це особливо виявляється під час 

війни, коли кожний рік війни вимагає десятки мільйонів тонн заліза, сталі, 

цементу, нафти, сотні мільйонів тонн вугілля тощо. Людина безпосередньо 

вплинула на природу створенням каналів, водосховищ, зміною русла річок 

тощо. Ці новоутворення вплинули на клімат. 
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Діяльність людства позначається й на складі атмосфери, гідросфери 

тощо. Людство оволоділо величезною енергією і технікою, стало головною 

силою, що змінює процеси в біосфері. Академік В.І. Вернадський в ученні 

про біосферу висловлював думку, що тепер людство повинне створити нову 

оболонку Землі – ноосферу («розумну оболонку» Землі). Людство становить 

порівняно невелику масу в біосфері, але його діяльність грандіозна. Людина 

вже вийшла за межі біосфери, її космічні кораблі досягли Місяця, Венери та 

інших планет. 

Нині в усьому світі існує гостра потреба налагодити розумний розвиток 

виробництв, споживання енергії та використання природних багатств, не 

порушуючи закономірностей, що існують у біосфері. Важлива охорона 

чистоти повітря, води, грунту, живої природи на основі біологічних знань. 

Санітарна охорона біосфери стала дуже важливою проблемою всього 

людства. 

Зараз складаються зовсім нові взаємовідносини в системі «людина – 

біосфера». Земля, що завжди здавалася людині неосяжною, величезною, сили 

якої викликали в неї благоговійний трепет, були грізним нагадуванням про 

слабкість людини розумної, сьогодні вже такою не є. Хоча сліпі природні 

сили й нині не стали слабкішими й час від часу нагадують про себе 

руйнівними землетрусами або іншими стихійними лихами, але могутність 

людини здається просто безмежною. Наприклад, за рахунок роботи тисяч 

радіостанцій, телестанцій, релейних ліній тощо Земля сьогодні випромінює 

енергії в радіодіапазоні (на метрових хвилях) більше, ніж Сонце. Щорічно 

людство лише в сільському господарстві перевертає, перелопачує своїми 

плугами та лущильниками масу грунту, в 200 разів більшу, ніж увесь пісок, 

глина, намул, які виносяться в океан усіма ріками Землі. Людство стало 

провокувати справжні землетруси — за рахунок підземних ядерних вибухів, 

а також будівництва крупних водосховищ у сейсмічно небезпечних зонах. 

Сьогодні людина використовує не лише всі елементи таблиці Менделєєва, 

але й створила нові, яких раніше не було на Землі, наприклад, плутоній. 

Усе, добуте з надр Землі, людина розсіює на поверхні, колосально 

прискорюючи переміщення хімічних елементів у біосфері Землі, порушуючи 

ті біогеохімічні цикли, що складалися протягом мільйонів років. Запаси 

енергетичної сировини, металів тощо, які природа накопичувала в своїх 

коморах впродовж цілих геологічних періодів, людина розтрачує за лічені 

десятиліття. Натомість вона вносить у природу нові сполуки, здебільшого 

шкідливі для біосфери. На сьогодні за рахунок техногенної діяльності в 

біосферу потрапило вже близько 50 000 нових хімічних речовин, не 

властивих природі й здебільшого шкідливих для живих істот. Таке 

споживацьке ставлення до природи несе за собою незворотні перетворення в 

біосфері. Серед них: зменшення запасів прісної води, зменшення чисельності 

видів живої природи (мал. 4.74,1), забруднення вод, повітря тощо 

(мал. 4.74,2).  
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1                                               2 

Мал. 4.74. Наслідки негативного впливу людини на стан біосфери:  

1 – вирубка лісу; 2 – смог над містом. 

 

Люди продовжують і далі діяти в тому ж напрямі, не усвідомлюючи того 

очевидного факту, що Земля, на якій вони розвинулись до сучасного рівня,– 

це маленька планета з обмеженими ресурсами і дуже вразливим режимом. 

Вона вимагає до себе тим обережнішого і дбайливішого ставлення, чим 

ширшими стають можливості людей порушувати цей режим. 

Ноосфера. На початку ХХ століття В.І. Вернадський висунув тезу про 

те, що біосфера Землі закономірно й неминуче перейде в нову якість, стане 

ноосферою (від грец. ноос — розум). На його думку, людина візьме на себе 

керівництво всіма процесами в біосфері, спрямує її розвиток у бажаному для 

себе напрямі. На зміну «дикій» біосфері повинна прийти нова оболонка — 

ноосфера, тобто якісно новий стан біосфери, переробленої, перебудованої 

розумом людини і її працею. 

Сьогодні можна констатувати, що біосфера справді різко змінюється під 

впливом технологічної діяльності людини, дедалі більше заміняється 

техносферою, в якій дехто з учених ще недавно схильний був бачити 

початок формування ноосфери, передбачуваної Вернадським. Але сьогодні 

стало ясно, що наступ техносфери супроводжується такими змінами 

природного середовища, які почали вже загрожувати самому існуванню 

людини на Землі. Відбувається прискорене, прогресуюче руйнування 

основних життєво важливих ланок біосфери, що може викликати її повну 

деградацію й загибель, що автоматично означатиме загибель людства, 

оскільки люди не можуть існувати в іншому середовищі, ніж те, в якому вони 

з'явились та існували. Отже, все активніше рухаючи вперед «технічний 

прогрес», людство лише погіршує загальну ситуацію в біосфері і своє власне 

в ній становище. 

Порушені людством біоти самі стають джерелом забруднення 

природного середовища. Наприклад, за рахунок надмірного внесення в 

ґрунти мінеральних добрив і пестицидів порушується склад і життєдіяльність 

ґрунтових мікроорганізмів, що викликає посилене надходження в атмосферу 

метану й вуглекислого газу. З цієї причини, а також за рахунок швидкого 

зведення лісів біота континентів почала виділяти в атмосферу стільки СО2 

скільки його надходить туди ж від згоряння мінерального палива. 

Нереальною виглядає й мрія Вернадського про те, що людина може 

перебрати на себе керування всіма процесами в біосфері, спрямувати їх у 

«розумне русло». Адже загальна кількість живих організмів у біосфері не 



375 

 

може бути суттєво скорочена, інакше біосфера втратить свою стійкість, 

збалансованість усіх процесів і вийде зі стану гомеостазу. Тому, якщо ми 

хочемо створити систему для керування біосферою, вона повинна бути 

складнішою від самої біосфери.  

Отже, ідея ноосфери, як керованої людством біосфери, виглядає утопією, 

такою ж, як, скажімо, ідея побудови комунізму. Якщо людство хоче мати 

майбутнє, то воно, як складова частина біосфери, не повинне руйнувати її, не 

намагатися перебрати на себе «керівництво» цією суперскладною системою, 

бо це абсолютно для нього нереальне завдання і до того ж недосяжне. Ми 

повинні жити в гармонії з природою і діяти згідно з народним прислів'ям 

«будуй хатку по достатку». Це вимагає переходу на енергоспоживання, 

засноване виключно на відновних ресурсах і на безвідходних технологіях. 

Зупинити прогресуюче руйнування біосфери можна лише у випадку, якщо 

антропогенне навантаження на біосферу впаде нижче порогового рівня, біоти 

повернуться в природно врівноважений стан і зможуть компенсувати шкоду, 

якої їм завдають люди. Енергоспоживання у зв'язку з переходом на відновні 

ресурси доведеться знизити на 90 %. Але природа людини така, що вона 

ніколи не відмовиться від того рівня споживання, який є сьогодні.  

Основне завдання на сьогодні полягає у вихованні людей, особливо 

молоді, для усвідомлення тієї простої істини, що всі наші плани, дії й вчинки 

мають не суперечити законам природи, а узгоджуватись з ними. Треба також 

мати на увазі, що часу для такої перебудови загального світогляду людей 

залишилось не так уже й багато перед лицем глобальної екологічної кризи, 

що насувається. 

 

Людство – частина біомаси біосфери – тривалий час перебувало в 

безпосередній залежності від навколишньої природи. З розвитком мозку 

людина сама стає могутнім фактором дальшої еволюції на Землі. 

Оволодіння різними формами енергії – механічною, електричною й 

атомною – призвело до значних змін земної кори й біогенної міграції 

атомів. Діяльність людства позначається й на складі атмосфери. Зараз 

складаються зовсім нові взаємовідносини в системі «людина – біосфера». 

 

Перевірте себе: 

1. Яке місце людини у біосфері? 

2. Поясніть умови виникнення системи «людина-біосфера». 

3. Як еволюціонували взаємовідносини між людством і біосферою? 

4. Що таке ноосфера? Хто з вчених запропонував цей термін? 

5. Чи впливає ноосфера на біосферу? Яким чином? 

6. Яке місце посідає Україна по екологічній ситуації серед країн 

Європи? 

7. Які причини екологічної кризи в Україні? 

8. Які існують наслідки екологічної кризи? 

9. Що таке екологічна культура? 

10. Які функції екологічної свідомості людини? 

Поміркуйте: 

1. Чим корисна та шкідлива для біосфери діяльність людини? 
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2. Порівняйте ноосферу з техносферою.  

3. Поясніть вираз «будуй хатку по достатку», щоб він стосувався 

поведінки людини в біосфері. 

4. Яких ідей ноосфери слід притримуватися? 

5. Чому людству необхідно мати екологічну культуру? 

6. Чи можна віднести аварію на ЧАЕС до екологічної кризи? 

Подискутуйте: 
1. Які причини і наслідки Чорнобильської трагедії?  

Проекти: 

1. Ноосфера, її особливості. 

2. Негативний вплив людини на біосферу. 

3. Місце людини в біосфері. 

4. Функціонування системи «людство-біосфера». 

5. Екологічна криза у світі. 

6. Причини екологічної кризи в Україні. 

7. Шляхи подолання екологічної кризи у світі. 

 

 

§ 26. Збереження біорізноманіття 

 

Скорочення біорізноманіття займає особливе місце серед головних 

екологічних проблем сучасності. Відбувається інтенсивне знищення 

природних екосистем та зникнення видів живих організмів. Природні 

екосистеми змінені на п'ятій частині суходолу. Під загрозою знищення 

знаходяться тисячі видів рослин і тварин – до Червоного списку МСОП (2000 

р.) занесено більш як 9 тис. видів тварин і 7 тис. видів рослин. Подальше 

скорочення біорізноманітності може призвести до дестабілізації біоти, втрати 

цілісності біосфери та її здатності підтримувати найважливіші 

характеристики середовища. Внаслідок необоротного переходу біосфери в 

новий стан, вона може стати непридатною для життя людини. Збереження 

біорізноманітності живих систем на Землі – необхідна умова виживання 

людини та сталого розвитку цивілізації. 

Із метою запобігання негативним наслідкам вченими та спеціалістами 

під егідою ООН у 1992 році в Ріо-де-Жанейро була підписана Конвенція про 

біологічне різноманіття. Багато країн світу, в тому числі й Україна, 

приєднались до цієї Конвенції. 

Біологічні системи різних ієрархічних рівнів характеризуються 

різноманітною структурою, законами розвитку та функціонування. Тому на 

різних ієрархічних рівнях організації живого необхідно визначити принципи 

(окремі методичні підходи), які ґрунтуються на вихідних наукових 

положеннях про об'єкти біорізноманітності та головні завдання щодо 

збереження об'єктів і способів їх охорони. 

Організмовий принцип. Організми – найдрібніші одиниці життя, які 

самостійно існують у середовищі, є носіями спадкової інформації про головні 

властивості і ознаки виду. Головні завдання – збереження організмів і 

забезпечення їх відтворення, а також збереження генотипів. 
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Популяційний принцип. Популяції являють собою форму існування 

виду, елементарні одиниці еволюційного процесу, які володіють унікальним 

генофондом. 

Головні завдання – збереження або відновлення чисельності й ареалів 

природних популяцій, збереження внутрішньопопуляційної генетичної 

різноманітності і генетичної унікальності популяцій, різноманітності 

структури популяції. 

Видовий принцип – це найменша генетично закрита система, яка володіє 

неповторним генофондом; він являє собою, як правило, систему 

взаємопов'язаних локальних популяцій, внутрішньовидових форм і підвидів. 

Головні завдання за цим принципом – збереження чисельності та ареалів 

видів, просторово-генетичної популяційної структури виду, різноманітності 

популяцій, внутрішньовидових форм. 

Біогеоценотичний принцип. Види в природі існують у тісному 

функціональному зв'язку у формі угруповань організмів. Головні завдання – 

збереження і відновлення угруповань, збереження видового різноманіття 

угруповань, підтримання природних процесів формування складу і структури 

угруповань. 

Екосистемний принцип. Сукупність функціонально пов'язаних 

організмів (біоценоз) і абіотичних компонентів середовища, в якому вони 

існують (біотоп, екотоп), становить єдину систему (екосистему). Головні 

завдання – збереження і відновлення природних екосистем, підтримання їх 

функції щодо утворення середовища і природних процесів розвитку 

природних екосистем; збереження і відновлення екологічно збалансованих 

природно-культурних комплексів. 

Червона книга України. У зв'язку з інтенсифікацією господарської 

діяльності, посиленням негативної впливу на довкілля більшості 

антропогенних чинників, погіршенням і зменшення біологічних ресурсів і 

біорізноманіття, збереження фауни й флори в усьому світі стало одним з 

найактуальніших завдань сучасності. Особливо гостро ця проблема постала у 

боротьбі за збереження й відтворення рослинного й тваринного світу. 

З'явилися важливі міжнародні документи з цієї проблеми, конвенції, угоди, в 

тому числі Червона книга Міжнародного союзу охорони природи та 

природних ресурсів, Європейський червоний список тварин, Червоні книги 

ряду країн. 

Червона книга України є основним державним документом, у якому 

вміщено узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин 

України, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх 

збереження й науково обґрунтованого відтворення. Вона є основою для 

розробки подальших дій, спрямованих на збереження й відтворення 

біорізноманіття в Україні. Занесені до Червоної книги види тварин і рослин 

підлягають особливій охороні (мал. 4.75). 

Червона книга України – результат дуже кропіткої і важливої праці 

багатьох учених із наукових інститутів Національної Академії Наук: 

Інституту зоології, Інституту біології південних морів, Інституту ботаніки, а 

також природничих музеїв, заповідників, біологічних факультетів 
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університетів і педагогічних інститутів, сільськогосподарських та 

лісотехнічних інститутів та інших закладів. 

У жовтні 1992 р. Верховна Рада України з метою збереження й 

відтворенні біологічного різноманіття, охорони рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин затвердила 

«Положення про Червону книгу України». Зазначимо, що перше видання 

«Червоної книги України», коли Україна ще входила до складу СРСР, 

вийшло в 1980 р. Тоді в ньому було вміщено 85 видів тварин (ссавців – 29, 

птахів – 28, плазунів – 6, земноводних – 4, комах – 18) і 151 вид вищих 

рослин. За 14 років, що минули з того часу, ситуація значно погіршилася. У 

квітні 1994 р. вийшов перший том «Червоної книги України», в якому 

вміщено вже 382 види тварин (ссавці – 41, птахи – 67, плазуни – 8, 

земноводні – 5, риби – 32, молюски – 12, комахи – 173, ракоподібні – 26, 

черви – 2, павукоподібні – 2, гідроїдні поліпи – 2, кільчасті черви – 7, 

круглороті – 2). 

Відомості про кожен вид в Червоній книзі розміщено в систематичному 

порядку за загальноприйнятою класифікацією; дається назва виду 

латинською й українською мовами, дано статус (категорію рідкісності), 

поширення в Україні та за її межами, місця мешкання, чисельність, 

особливості біології, заходи щодо охорони, рекомендації. Види розділено на 

шість категорій: зниклі види відмічені цифрою 0, зникаючі – І, вразливі – II, 

рідкісні – III, невизначені – IV, недостатньо відомі – V, відновлені – VI. 

 

     

    
Мал. 4.75. Види рослин і тварин, занесені до Червоної книги України:  

1 – рябчик малий; 2 – сон чорніючий; 3 – астрагал шерстистоквітковий;  

4 – їжак вухатий; 5 – бражник Мертва голова; 6 – саламандра плямиста 

 

За організацію збереження й відтворення тварин і рослин, занесених до 

Червоної книги, несуть відповідальність Кабінет Міністрів України, Ради 

народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи 

місцевого самоврядування, Мінекобезпеки України. 

У «Положенні про Червону книгу України» передбачається ціла низка 

заходів щодо організації й відтворення видів тварин і рослин – від 
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моніторингу за станом популяцій, створення заповідних об'єктів, банків 

генофонду зникаючих видів до проведення широкої виховної роботи серед 

населення, встановлення підвищеної кримінальної, адміністративної та 

матеріальної відповідальності за знищення або пошкодження зникаючих 

видів тварин чи рослин. 

Залежно від стану та ступеня загрози для популяцій видів тварин чи 

рослин, занесених до Червоної книги України, вони поділяються на: зниклі 

види (після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в 

інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація 

про їх існування у дикій природі), зникаючі (знаходяться під загрозою 

зникнення), вразливі (у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до 

категорії «зникаючі»), рідкісні (популяції невеликі, їм загрожує небезпека), 

невизначені (очевидно, знаходяться під загрозою зникнення, але достовірні дані 

про стан їх популяції відсутні), відновлені. 

 

Скорочення біорізноманіття займає особливе місце серед 

екологічних проблем сучасності. Червона книга України є основним 

державним документом, у якому вміщено інформацію про сучасний стан 

видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, 

та заходи щодо їх збереження й науково обґрунтованого відтворення.  

 

Перевірте себе: 

1. Що таке біорізноманіття? 

2. Які виділяють принципи збереження об’єктів біорізноманіття? 

3. Що таке Червона книга? Яка її структура? 

4. На які групи поділяють види, занесені до Червоної книги?  

Поміркуйте:  

1. Назвіть види рослин і тварин, занесені до Червоної книги України. 

2. Запропонуйте заходи збереження і примноження біорізноманіття. 

3. Які причини зменшення біорізноманіття в Україні? 

Подискутуйте:  
1. Збереження біорізноманіття – умова стабільності біосфери. 

Проекти: 

1. Червонокнижні види рослин, їх причини зникнення. 

2. Червонокнижні види тварин, їх причини зникнення. 

3. Історія створення Червоної книги України. 

4. Міжнародна Червона книга. 

5. Види рослин і тварин України, занесені до міжнародної Червоної 

книги. 

6. Місцеві червонокнижні види. 

 

 

 

 

 

 

 


