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Всту  п     

Введение – для того, кто читает,
предисловие – для того,  кто перелистывает

Георг Лихтенберг  «Афоризмы»

Для шкільного природознавства важливим є не стільки мета спеціальної

природознавчої  підготовки  учнів у школі, скільки засіб формування у них

світогляду. При  цьому в  епоху глобалізації  екологічних проблем виникла

нагальна  потреба  ув’язати  навчання  природознавству  з  основами  екології,

дидактично пристосованого до учнів початкової школи.

Саме  в  категоріях  якості  особистості  і  реалізуються  цілі  природо-

знавчої  освіти,  в  які  вносить  не  предмет  природознавства  з  елементами

екології,  а  саме   природознавчі  і  екологічні  знання  в  цілому.  Зміст

природознавчого  і  екологічного  матеріалу  дозволяє   сформувати  ряд

значущих,  життєво  важливих  якостей  для  особистості,  виховання   яких

неможливе засобами інших галузей знань.

Загальна  ціль  природознавчо-екологічної   освіти  –  формування  у

свідомості учнів системи поглядів, норм і правил поведінки по відношенню

до  природи.  У  процесі  навчання  природознавству  і  екології  учитель

намагається  сформувати  стійке  і  свідоме  розуміння  учнями  значення

діяльності кожного з нас як найважливіше  правило  доброго і  дбайливого

відношення до природи, її багатств і суспільства. Надзвичайно важливим є

намагання  учителя  сформувати  в   учнів  розуміння  причинності  явищ,  що

вивчаються, що усе в природі і  суспільстві  безупинно і  щомиті розвивається

і  змінюється  у  часі  і  просторі,  а  отже  їм  притаманна  тривалість  і

закономірності розвитку. На переконання А. Т. Зверєва, зі сказаного  випливає

вимога  формування  в  учнів  звички  мислити  причинно,  вивчати  розвиток

природи  і суспільства  в  їх історичному  аспекті, розуміючи їх мінливість у

часі і просторі.

Щоб керувати навчанням і вихованням особистості учня від учителя

нині вимагається фундаментальна  професійна освіта і однією з найважли-

віших  ознак  професійної  кваліфікації  вчителя  стає  високий  рівень  його

екологічної компетентності. Зростання соціальної ролі національної школи

в  суспільстві,  наявне  зростання   прогресу  освіти  в  початковій  школі
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об’єктивно  вимагають  створення   дійсно   наукової   методики

перепідготовки  і  вдосконалення  фахового  рівня  вчителів,  зокрема  й

екологічного.  Система  екологічного  підвищення  фахової  кваліфікації

вчителів  молодших  класів  є  складовою  частиною  дидактико-

природознавчої  освіти,  підкоряється  її  загальним  закономірностям

організації  навчального  процесу,  але  й  має  власну  самостійність,  яка

визначається   специфікою  предметного   змісту,  форм,  методів  і  засобів

природознавчо-екологічного навчання і виховання учнів.

Проблема екологічної освіти майбутніх громадян  країни стає однією з

головних  завдань  школи.  На  сьогоднішній  день  в  системі  екологічного

навчання  і  виховання   виключну   роль   відіграє   початкова   школа,  яка

доповнює і поглиблює початкові знання про екологічні цінності природи в

оточуючому  їх  світі,  отримані  в  дошкільних  закладах  або  завдяки

домашньому  вихованню.  Важливо  зрозуміти,  що  саме  в  початковій  школі

закладаються  наукові  і  практичні  основи  екологічної  культури  і  про

взаємозв’язки природи і людини.

Найнеобхіднішою умовою успішного навчання учнів молодших класів

екології   є  самостійна,  незалежна  й  критична  система  мислення  вчителя.

Одразу постає питання: чи можливо сподіватися на вільно і творчо мислячого

вчителя  після  навчання  на  курсах   перепідготовки   з   екології  по

запропонованій даній програмі і посібнику? Автори переконані – можливо!

Але  за  умови  страсного  бажання  бути  кращим  учителем,  застосувавши

самопізнання,  самонавчання,  самовдосконалення,  саморозвиток  і  ще  з

десяток  само.  Зазвичай,  майже  кожен  вчитель  бажає,  щоб  йому  спочатку

підказали  і.  ще  краще,  показали,  як   це  розпочати  «само».  Автори   й

розробили  відповідні  механізми  саморозвитку  творчих  потенцій  кожного

вчителя – це система проблемних запитань.

Автори розглядають теоретико-методичне  знання з  екології  учителів

початкової  школи як  систему,  яка  обов’язково  включає,  крім  навчання і

виховання  учнів на уроках, усю сукупність  позакласної  діяльності учнів,

методикою  організації  якої  потрібно  учителям  оволодіти,  якщо  вони  з

якихось причин ще не зробили цього (схема 1).

Вчені Переяслав-Хмелницького університету розроблення  Програми з

підвищення теоретико-методичної кваліфікації учителів початкової школи з
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екології  здійснювали  в  рамках  Міжнародного  проекту  Tempus IV+Project

«Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine» – Еco-BRU. В реалізації

проекту  брали  участь  університети  Федеративної  Республіки  Німеччини,

Словацької Республіки, Чеської Республіки, Російської Федерації, Білорусі і

України. Координатором проекту є Університет Бремен.

Безперервна екологічна освіта учнів

Дошкільна
ознайомлююче-навчальна

екологічна освіта

Перші кроки осмислення і
усвідомлення екологічних

проблем (1-4 класи)

Поглиблення екологічних
теоретичних знань і
прак-тичних умінь;

розв’язування
навчально-

дослідницьких проблем
(V-XI класи)

Основи позакласної екологічної роботи: цілеспрямована
підтримка самостійної дослідницької діяльності учнів з екології

Клуб «Чомучка»
(умовно)

Клуб «Наш дім – 
планета Земля»

Товариство 
природознавців

Схема 1. Розроблені програми підвищення теоретико-методичних знань та ділової
кваліфікації вихователів і учителів школи (схвалені на спільному семінарі

розробників проекту в м. Переяслав-Хмельницькому 29.04.2015 р.).

Запропонована програма створена на основі проведеного міжнародного

анкетування  з  урахуванням  анкетування  в  Україні  і  розробленої  авторами

Концепції підвищення теоретико-методичної і ділової кваліфікації з екології

учителів  початкової  школи,  які  є  й  керівниками  позакласної   діяльності

учнів.  Концепція  і  методичні  підходи пройшли  вже  апробацію в  Україні,

Словаччині і Білорусі [7: 8] 

Переяслав-Хмельницький університет є ведучим партнером з підготовки

Робочих  пакетів  з  «Адаптації  і  модернізації  діючих  шкільних  навчальних

програм» і створенні  дидактики  екологічної  освіти при сумісної діяльності

з  українськими,  білоруськими  та  російськими  партнерами.  На  основі
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отриманих  матеріалів   авторами   розроблена  Концептуальна  модель

підвищення кваліфікації з екології вчителів початкової школи (схема 2).

СХЕМА ПРОЕКТУ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ З ЕКОЛОГІЇ

ВИЯВЛЕННЯ проблем
методів,аналіз анкетування і
визначення рамкових цілей

підвищення кваліфікації учителів
початкової школи

АНАЛІЗ програм,
підручників і методичних

посібників з природознавства
встановлення умов

екологічного виховання і навчання в
програмах, підручниках 1-4  класів 

і методичних посібниках

ВИЯВЛЕННЯ  конфліктів між
інтересами вчителів початкової
школи та здатністю шкільних

програм і підручників задовольняти
екологічне навчання і виховання

учнів

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
базового модуля, його розділів

та їх можливість в екологічному
вихованні і навчанні учителями

початкової школи учнів 
1-4 класів

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ підвищення
фахової кваліфікації учителів
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РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З
ЕКОЛОГІЇЕТАПИ

Постановка завдання і аргументація
розроблення проекту перепідготовки

вчителів
ПОЧАПОЧА

ОЦІНЮВАННЯ теоретичних 
і практичних знань і вмінь учнів з

екології

з метою їх реалізації через
відповідне підвищення кваліфікації

вчителів початкової школи

Обґрунтування теоретико-методологічного,
загально-предметного  та методичного

рівнів підвищення кваліфікації вчителів
початкової школи для екологічного

виховання і навчання учнів 1-4 класів

Виявлення розділів і тем шкільних курсу
природознавства, який має потенційні
можливості екологічного виховання і

навчання учнів 1-4 класів

Здійснення навчально-виховного
процесу екологічного виховання та
навчання учнів через обґрунтовану
систему наступності з 1 по 4 клас

Уточнення і коригування методичних
матеріалів для вчителів початкової

школи



початкової школи з теоретичних та
методичних основ екології

Схема 2. Концептуальна модель підвищення теоретико-методичних знань та ділової
кваліфікації з екології учителів початкової школи.

Формуючі  в  учнів   бажання   активно   брати  участь  в  оновленні

суспільства,  бути   розумними   і  дбайливими  господарями  і  патріотами

своєї країни, необхідно  увести майбутніх громадян країни у світ проблем і

протиріч,  криз  і  катастроф,  досягнень  і  невдач   реального  життя  кожної

людини, країни і людської спільноти. І найперше – ввести учнів у справжні

екологічні проблеми, які не знають кордонів, а за масштабами можуть бути

вирішені тільки сумісними зусиллями світовою  спільнотою. Сформувати

відповідний   образ  мислення  і  дій  спроможна  і  повинна  безперервна

екологічна  освіта  від  дошкільних  закладів  до  початкової  і

загальноосвітньої  школи  та  позакласної  самостійно-дослідницької

діяльності  з  екології  учителів  у  рідному краї.  За  цих  умов  з  особливою

гостротою  постає  питання  про  науковий  і  методичний  потенціал  та

майстерність  учителя,  який  і  закладає  основи   становлення  і  розвитку

особистості  учня.  Але  особистість  виховується  тільки  особистістю!   На

цьому шляху зазвичай  постають  не тільки консерватори і морально глухі

люди, а й сила інерції,  накопичена  роками  байдужість і  штампи, які  за

багато  років  стали  формою   мислення  і  життя.  Недоліки   в  навчально-

виховній  діяльності  вчителів  потрібно  розглядати  не  як  часткові  їх

власного буття, а як відбиття минулих явищ в житті суспільства і кожної

людини, оскільки саме минуле й впливає на життєдіяльність усіх вчителів,

зокрема учителів початкової школи.
Для подолання вказаних негараздів і створюється курс для підвищення

теоретико-методичних  знань і  ділової  кваліфікації  учителів  початкової

школи,  а  за  необхідності  і  їх  перепідготовки.  Розроблення  цілей

теоретичного  і  практичного  навчання  показана  на  оригінальній  схемі,

оскільки  визначення   рамкових  цілей  підвищення  теоретико-методичних

знань і ділової кваліфікації учителів  початкової  школи дає тільки загальне

поняття.  Спеціальне  розроблення   цілей   формування  практично
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орієнтованої  компетентності  учителів  початкової  школи  з  екології  дає

образне  уявлення  про  можливість  учителів  розвинути  власні  творчі

потенції (схема 3).

Розроблення цілей

Технології керування
навчальним процесом

Креативний
розвиток

Цілі та заходи визначаються за
розробленою концепцією

 і результатами анкетування

Ідеї нових нестандартних
напрямів теоретико-

методичного і практичного
навчання

Напрями застосування Напрями застосування

Дистанційне
управління та

зменшення
негативних впливів

системою
консультацій

Санація
(оздоровлення)

навчально-виховного
процесу засобами

додаткових завдань
полегшеного типу

Розвиток творчих
дидактичних умінь і
навичок на основі

теоретико-методичних
знань у процесі

дистанційного обміну
інформацією

Результат внутрішній: підвищення теоретико-методичних знань
і ділової кваліфікації учителів початкової школи з основ екологі

Ї

Результат зовнішній: отримання диплому про навчання, 
підвищення статусу методиста у школі

Схема №.3. Підходи до визначення цілей і результатів підвищення теоретико-
методичної та ділової кваліфікації учителів початкової школи

Звичайно,  потрібно  так  само  образно  уявляти  змістове  забезпечення

формування теоретико-методичних знань і ділової кваліфікації з екології і на

їх  основі  розробляти  власну  дидактично-цілісну  систему  навчання  і
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Робочий навчальний план
Т

ипи 
цілей

програм
акурсів

Результати підвищ
ення 

кваліф
ікації

виховання  дітей  у  дитячому  закладі,  в  початковій,  основній  і  старшій

загальноосвітній  школі  з  урахуванням  рівнів  самостійній  пізнавальній

діяльності учнів. 

Конкретизація цілей 

збереження

поліпшення
розвиток

Диференційований підхід до контингенту педагогів:
1) потребують знань з окремих тем і розділів; 2) потребують

оновлення знань; 
3) потребують повного (цілісного)підвищення теоретичних знань і

методичних компетенцій педагогів з екології

Лекції з вибіркових тем,
самостійне виконання
творчих практичних
завдань, розроблені
системи уроків за

рівнями самостійної
пізнавальної діяльності

Оглядові проблемні
лекції, колективне

обговорення
творчих практичних
напра-цювань уроків

за рівня-ми
самостійної пізна-
вальної діяльності

Поповнення
екологічних знань за

рахунок лекцій і
практичних занять,

обговорення творчих
досягнень

Узагальнення
теоретичних знань

і методичних
компетенцій
педагогів з

екології,
отримання
диплому:
а), б), в)

Узагальнення
теоретичних знань і

методичних
компетенційпедагогі

в з екології,
отримання диплому:

а), б), в)

Набуття
теоретичних знань і

методичних
компетенційпедагог

ів з екології
отримання диплому

а), б), в)

Розроблення власних
проектів за рівнями

самостійної пізнавальної

Розроблення системи
творчих уроків за

рівнями самостійної

Розроблення і
обговорення уроків за
рівнями самостійної
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діяльності (система
уроків, навчальні

дослідження)

пізнавальної діяльності
і планування творчої

позакласної діяльності

пізнавальної діяльності
та творчих заходів
позакласної роботи

Примітка:  а)  диплом загального  зразка;  б)  диплом з  відзнакою;  в)  диплом з
відзнакою і рекомендацією до аспірантури, написанню посібника для учителів.

Схема 4. Конкретизація цілей творчих рівнів теоретичних знань і методичних
компетенцій педагогів з екології

На  схемі  4  чітко  видно  й  рівні  сформованості  теоретико-методичної  і

практичної  підготовленості   вчителів   початкової   школи  до  навчання учнів

основам  екології  з  організацією  навчальних  досліджень  в  позакласній

діяльності. Передбачається ґрунтовне ознайомлення і практичне застосу-вання

класифікації методів навчання, розробленої І. Я. Лернером на основі характеру

самостійної пізнавальної діяльності учнів.

Мета:  підвищення  фахового  теоретико-методичного  рівня  та  ділової
кваліфікації  учителів  початкової  школи  до  організації  навчання
«Природознавству»  засобами  екології  з  урахуванням  рівнів  самостійної
пізнавальної діяльності учнів

Завдання:  сформувати  у  вчителів  початкової  школи  практичні  уміння  і
навички органі-зації  навчання учнів молодших класів за рівнями самостійної
пізнавальної діяльності

Змістовне  забезпечення  опанування  учителями  початкової  школи  теоретико-
методичними  уміннями  організації  навчально-виховного  процесу  за  рівнями  самостійної
пізнавальної діяльності учнів

Зміст:
Теоретична і практична

предметна підготовкауВНЗ,
опанування теретико-
методичним змістом і

практичними навичками під
час вивчення спецкурсу
«Екологічні проблеми

природознавства»

Форми:
Проблемні лекції і практичні
заняття, навчальна і наукова

дослідницька діяльність,
педагогічна практика у школі,
науково-практична підсумкова

конференція

Методи навчання:
Класифікація методів
навчання за рівнями

самостійної пізнавальної
діяльності

Рівні сформованості у вчителів початкової школи теоретико-методичних

знань та ділової кваліфікації у застосуванні системи методів навчання

«Природознавству» засобами екології

Високий:уміння
створити систему уроків

Середній: вміння
розробляти уроки з

Елементарний: не
чітке уявлення про
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з курсу
«Природознавства» за

рівнями самостійної
пізнавальної діяльності

учнів і організувати
учнів на навчальні і

наукові дослідження в
позакласній діяльності

окремих тем (розділів)
курсу Природознавства»
за рівнями самостійної

пізнавальної діяльності,
спонтанне (безсистемне)
проведення начальних

досліджень учнів в
позакласній діяльності

переваги застосування
методів навчання за
рівнями самостійної

пізнавальної діяльності,
не розуміння потреби

(необхідності)
організації навчальних

досліджень учнів в:
позакласній діяльності

Результат: сформованість  у  вчителів  початкової  школи  теоретико-
методичних умінь та ділової кваліфікації організовувати навчально-виховний
процес  під  час  вивчення  курсу  «Природознавства»  засобами  екології  за
рівнями самостійної пізнавальної діяльності учнів

Схема № 5.Модель формування теоретико-методичних знань і вмінь у вчителів
початкової школи навчання курсу «Природознавства» засобами екології за рівнями

самостійної пізнавальної діяльності

В розроблених програмах відмічається, що природні процеси на Землі

значно змінені діяльністю людей, кількість яких стрімко зростає. 

Саме  планетарні   процеси  негативних  змін  в  природно-суспільних

процесах загострили питання виховання  екологічної культури у майбутніх

громадян  країни  з  дошкільного  віку  до  старшокласників.  Тому  автори  й

розробили  відповідні  курси  на  основі  міждисциплінарного  педагогічного

підходу. Завдання курсів враховує насамперед наявність сучасних дошкільних

і шкільних програм, які проаналізовано і розроблено методичні рекомендації

з реалізації з екологічних знань. Головним при цьому виступає виділення і

обґрунтування  з  програм  відповідних  тем  для  екологічного  навчання  і

виховання з врахуванням вікових можливостей учнів і  відповідної фахової

підготовленості  вихователів  і  учителів.  Міждисциплінарність  дозволяє

здійснити запропоновану ще у 80-ті рр. ХХ ст. екологізацію усієї науки, а в

дитячих закладах і  середній загальноосвітній школі екологізацію більшості

навчальних предметів.

За цих умов, на думку А. Н. Захлєбного і М. В. Рижакова, екологізація

процесу  навчання  забезпечується  не  набором  фрагментів  змісту  окремих

предметів  наявністю  ведучих  міждисциплінарних  ідей,  які  мають

самостійну пізнавальну і виховну цінність. Це дає можливість сформувати

цілісний погляд на природу і суспільство Землі, основи існування життя на

Землі, місце і роль на неї людини, вплив її на екологічні умови життя.
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Висловлені  А.  Н.  Захлєбним  і  М.  В.  Рижаковим  філософські,

природничо-наукові  та  психолого-педагогічні  наскрізні  ідеї,  автори

намагаються реалізувати в Концепції і програмах з екології, які передбачають

формування  практично-орієнтованої   екологічної   компе-тентності  у  сфері

шкільної освіти:

 ідея  цілісності  природи Землі  виступає  природничо-науковою

основою  змісту,  зведеного  у  певну  послідовність  (що  визначає

міждисциплінарність), а в курсах  екології, крім  того, вона лежить в

основі  системного  підходу  до  вивчення   будови  і   властивостей

природи  на  різних  рівнях  організації  –  від  атома  до  географічної

оболонки 

 ідея  зміни природного середовища розкривається  у двох аспектах:

зміна як результат  еволюції  (внутрішнього  розвитку  природи під

впливом  Всесвіту)  і  як  результат  зростаючих  масштабів  діяльності

людей  завдяки  використанню  природи,  внаслідок   чого  виникають

антропогенні  зміни  природного  середовища.  Вихователі  і  вчителі

переконуються на конкретних фактах, що сучасна  діяльність людини

у тисячі разів пришвидшує зміни природних процесів у природному

середовищі;

 ідея історизму дозволяє усвідомити розвиток світоглядних поглядів на

пізнаванність світу природи і способів впливу на неї;

 ідея  еволюції  відношення  людини  до  природи  і  образного  її

відображення в мистецтві сучасної і  давніх епох;

 ідея  розвитку  знань  через  їх  поглиблення  і  застосування має

практично-орієнтовані   цілі   навчання  і  реалізується  на  кожному

наступному  етапі  спірально  побудованих  курсів.  Основні  об’єкти

вивчення  (рівні  організації  природи)   залишаються   незмінними,

змінюється тільки характер самих знань про ці об’єкти [1, с. 28-29].
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Мал. 1.Петтіферс. Світлина Оксфодсбкого саду зроблена проти світла через
кілька хвилин після сходу Сонця. Чи відповідає показаний ландшафт естетичним

критеріям і чи можна його вважати мистецтвом фото ландшафту?

Передбачається,  що  навчальний  процес,  хоч  і  відбуватиметься  із

застосуванням  засобів  дистанційного  навчання,  будуватиметься  й  на  основі

поєднання  наукового  пізнання  з  образним  сприйняттям  оточуючого  світу

учасниками   навчання.  В   основу  підвищення  практично-орієнтованої

екологічної  компетенції  у  сфері  шкільної  освіти  покладено  два  аспекти:

змістовий  і  методичний. У  змістовому  мова  йде  про  природничо-наукове

визначене  і  обґрунтоване  проблемне  поле  з  аналізом глобальної  екологічної

кризи у взаємозв’язку з діяльністю людини. Методичний супровід з розкриттям

технологій і методів навчально-виховного процесу, які сприятимуть учителям у

формуванні в учнів практико-орієнтованого знання і вмінь.
Для організації змістовного і практично значимого підвищення фахової

кваліфікації  вчителів  початкової  школи  потрібно  з’ясувати  як  теоретико-

методичні досягнення в екологічному навчанні-вихованні, так і нерозв’язані

проблеми,  пошук нових можливостей,  усвідомлення ціни знань і  власного

наукового потенціалу. Від уміння вчителів розв’язувати проблеми навчання і

виховання  на  кожному  етапі  розвитку  життєдіяльності,  освіти,  зокрема  й

екологічної, залежить рівень екологічної освіченості тих, хто прийде нам на

зміну.  Загальновідомо,  що  саме  у  школі  формуються  основи  усебічного

розвитку учнів, розвиваються їх потенції за умови вибору особисто кожним

учителем правильної  стратегії  навчання.  При цьому важливу роль відіграє

наукова і професійна кваліфікація учителів, їх акцент на самостійну творчу

роботу, розвиток  самостійності і самодіяльності. Цілісність цієї Концепції з
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одного  боку,  дає  чіткі  орієнтири  перебудови  навчального  процесу  з

учителями, а з іншого – передбачає активний пошук, експериментування під

час педагогічної діяльності і самостійну пошукову роботу, що й передбачає

формування  нового  підходу  учителів  до  організації  навчально-виховного

процесу як у класі, так і в позакласній діяльності. Тим більше, що через зміст

усієї  програми  проходить  червоною  ниткою  вимога  єдності  навчання  і

виховання.
Розроблені  стратегії  екологічного  навчання  вчителів  на  курсах

підвищення  кваліфікації  визначаються  як  раціональне  знання,  яке

інтегрується  у  зміст  нині  діючих  шкільних  програм.  Автори   програми

підвищення фахової  кваліфікації вчителів намагалися реалізувати принципи

взаєморівноваги,  пропорційності  і  гармонії  компонентів  змісту  відповідно

кожної вікової групи учасників курсів підвищення кваліфікації. Програма дає

можливість осягнути увесь комплекс теоретико-методологічних і  практико-

орієнтованих знань  і  підвищити власну екологічну компетентність,  уміння

знаходити  принципово   нові  рішення  проблем  шкільної  практики  та

орієнтуватися в лавиноподібній екологічній інформації  в умовах глобально

прискореного розвитку суспільства.
Формування професійної компетентності у вчителів початкової школи –

процес двосторонній, що поєднує багатоаспектну сферу взаємодії учителя і

викладача  університету в  процесі  теоретичного  і  практичного навчання  та

сумісної  творчої  діяльності,  коли  поєднуються  інтелектуальні  знання  і

практичні  дії,  виробляються  у  вчителів  вміння  організації  самостійних

навчальних і наукових досліджень у рідному краю. Для успішної реалізації

складових  моделі  у  процесі  теоретико-методичного  фахового  підвищення

кваліфікації  вчителів  є  методичний  посібник  з  екології  із  запитаннями-

завданнями,  складеними   за   трьома   рівнями  самостійної  пізнавальної

діяльності слухачів курсів.
Отже,  перед   вищою  школою  нині  постало  найскладніше  завдання

забезпечити  якісне  засвоєння учителями  початкової школи (як й іншими

вчителями)  закономірностей  розвитку  і  взаємодії  природи  і  суспільства,

опанування способами їх пізнання. 

Ґрунтовність  перепідготовки   учителів  початкової  школи  в  сучасних

умовах  швидкого  старіння  і  оновлення  наукових  знань  залежіть  від

ґрунтовності  набутих  в  інституті  філософських  знань,  які  належать  до
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надбань національної і світової культури. Ґрунтовність же можлива за умови

навчання  студентів  на  єдиній  методологічній  основі  і  в  певній  системі

професійно-екологічної освіти, що передбачає три рівні перепідготовки:

1-й  –  методологічний  (філософський). Методологічна   свідомість  у

учителів формувалася під час опанування діалектичним методом пізнання під

час   навчання  в   університеті.  Діалектичний  метод   заключає  в  собі

методологічну базу для  розвитку природничих і суспільних наук і виконує по

відношенню  до  наукового  знання  інтегративну,  об’єднуючу  функцію,

переборюючи  те,  що  на   перший  погляд  ввижається  несумісним  –

протилежність  природничо-наукового  і  суспільного  знання.  Убачаючи

внутрішню  єдність,  спільність  цих  різних  сфер  людського  пізнання,

пояснюючи  його як відображення матеріальної єдності світу, що знаходиться

у процесі безперервного руху і розвитку [1, с. 7].

Крім того,  “при всій різноманітності матеріального світу не можна не

бачити  в  ньому трьох  головних,  найважливіших сфер  –  неживої  природи,

живої природи і суспільства. Кожній з них відповідає одна з трьох основних

груп  форм  руху  матерії:  абіотичні  (неорганічні),  біотичні  (органічні)  і

соціальні  [2,  с.  23].  На  думку  Н.П.Дубиніна,  Г.В.Платонова  і

А.Н.Студітського,  відповідно  названим  трьом  основним  сферам

матеріального  світу  існують  такі  філософські  науки  –  діалектика  неживої

природи, діалектика живої природи і соціальна філософія, які й повинні лягти

в основу філософської перепідготовки учителів молодших класів. Саме в них

розкриваються  взаємозв’язки  між  неживою  і  живою  природою  та

суспільством  і  народжуються  глобальні  екологічні  проблеми  –  природні  і

суспільні.

2-й  –  теоретичний  (загально-предметний). Методологічна  база

філософії  буття  і  пізнання  та  соціальної  філософії,  що співвідносяться  як

загальне і особливе, є основою поновлення знань учителів молодших класів з

філософії і курсу природознавства.

Потрібно  зазначити,  що  взаємозв’язки  людини  і  суспільства  з  живою

природою  –  це  їх  постійна  і  різноманітна  взаємодія  з  біосферою,  що

вивчається  кількома  науками, зокрема й соціальною екологією. Ця взаємодія

«за  ступенем  зростання  матеріального  виробництва,  ступенем  збільшення

об’єму  сировини,  що  переробляється,  з  одного  боку,  і  об’єму  різних
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виробничих і  побутових відходів,  що викидаються в природу,  –  з  другого,

стає з кожним роком все більш гострим і злободенним» [3, с. 27]. Оскільки

більшість   об’єктів   матеріального   світу,  що  вивчаються  соціально-

екологічними  науками, належать і природі і суспільству, доцільно вважати їх

природничо-суспільними об’єктами, які об’єднує і вивчає глобальна екологія.

А методологічна основа загальної екології випливає з її положення в системі

природничо-суспільних  наук  (див.  схему  6),  об’єктивною  основою

класифікації яких є класифікація форм руху матерії [4; 5; 6; 7; 8].

В  якості  об’єкта  дослідження  загальної  екології  виступають

закономірності  взаємодії  між найбільш складними формами руху матерії  –

геологічною  і  географічною  з  одного  боку,  біологічною  і  соціально-

економічною, з другого. Предметом дослідження є закономірні взаємозв’язки

між неживою і  живою природою, між природою, людиною і  суспільством

планети  в  цілому  і  в  конкретних  регіонах  зокрема.  Завданням  загальної

екології є розв’язання глобальної (планетарної) екологічної кризи.

Глобальна (або космічна) екологія

Схема 6 Система природничо-суспільних наук, об’єднаних
глобальною (космічною) екологією

Складні процеси, що відбуваються в динамічній природничо-суспільній

системі планети Земля вимагають її комплексного дослідження, застосування

загальнонаукових і специфічних, зокрема й  аерокосмічних, методів, оскільки

глобальна  екологічна  криза,  за  А.Д.Урсулом,  поступово  перетворюється  у

космічну. Вирішальне значення мають комплексне картографування, методи
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прогнозування  (екстраполяції,  моделювання,  експертизи)  та  “принцип

великого доповнення” (В.П.Казначеєв, 1989).

Вчителі   усвідомлюють,  що  загальна  екологія,  досліджуючи  найвищі

рівні взаємодії – на рівні форм руху матерії – розкриває взаємозв’язки між

біосферою,  людством  і  Космосом,  показує  залежність  живої  речовини

(зокрема  і людини) від космічних процесів, тому вона закономірно об’єднує

соціальну і біологічну екологію, екологію людини, ґрунтів, міст, географічну

екологію,  космічну  антропоекологію  і  інші  наукові  екологічні  науки  і

дисципліни. При цьому, за А.Д.Урсулом, синтез знань відбувається не стільки

у злитті наукових дисциплін в одне ціле, скільки виступає як опосередкована

взаємодія через розв’язання спільних комплексних наукових завдань,  через

підсилення  взаємозв’язків  у  середині  науки  як  цілого,  яке  має

диференційовані  частини,  компоненти  у  вигляді  конкретних  екологічних

наук.  За  таких  умов  загальна  екологія  стає  методологічною  основою

часткових  екологічних  наук,  оскільки  розкриває  загальні  закономірності

взаємодії  між  неживою  і  живою  природою  та  між  природою,  людиною  і

суспільством і виступає як учення про структуру, методи, принципи і способи

пізнання оточуючої дійсності.

Вчителям   пропонуватимуться,  як   відмічено  в  Концепції,  основи

екології  із запитаннями-завданнями  за  трьома  рівнями  самостійної

пізнавальної діяльності.

3-й – методичний. Методична підготовка учителів матиме не як  про-

світницький,  а  діяльнісний   (практичний)  характер,  оскільки  «людська

природа,  за Я.А.Коменським,  не бажає нічого знати, робити і мати даремне і

некорисне». Не потрібно навчати того, що не буде вчителями використано у

житті  та  професійній  діяльності.  Важливими  для  вчителів-викладачів  є

провідні ідеї шкільної екологічної освіти (сема 7).

Розвиток і цілісність природи у сфері життя

Розвиток історії природи і суспільства

Зміна
природи

в процесі праці людей

Оточуюче середовище
І здоров’я людей

Природа в духовно-
естетичному

розвитку особистості
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учнів

Оптимізація взаємодії
в системі природа – суспільство – людина

Схема 7. Провідні ідей шкільної екологічної освіти за Н. Я. Швець, 2003).

Оволодіння  учителями  і  викладачами  методикою   організації

екологічного  краєзнавства,  коли учні на практиці через систему самостійної

навчально-   і  частково-наукової   дослідницької  діяльності  намагатимуться

розв’язувати  екологічні  проблеми  рідного  краю.  Оволодіння  учителями

методикою організації  самостійної  пізнавальної діяльності учнів, особливо

із  застосуванням   навчально-дослідницького   методу   неможливе  без

усвідомлення  ними,  що  для    цього   теоретичних  знань   недостатньо.

Потрібно, щоб  вчителі під час навчання в університеті вже набули власний

досвід самостійного пізнання  природно-господарських  об’єктів, соціальних

явищ  і екологічних проблем рідного краю. Вчителі самі повинні оволодіти

методами конкретних екологічних спостережень і досліджень в оточуючому

середовищі,  методикою  обробки  зібраної  інформації  та  методикою

використання її у навчально-виховному процесі.

Повага до особистості і достоїнства вчителів, довіра до них, планування

разом  з  ними  навчально-виховної  і  дослідницької  роботи  виходячи  з

особистісних  цілей  вчителів,  їх  запитів,  інтересів  і  бажань,  створюють

найбільш  сприятливі  умови розвитку здібностей і самовизначення учителів.

В  посібнику  з  позицій   програмно-цільового   підходу   вчителям

розкривається  філософська,  психолого-педагогічна  і  екологічна

спрямованість навчання молодших учнів природознавству і  екології.  Також

обґрунтовуються  педагогічні  умови,  які  забезпечуватимуть  процес

підвищення фахової кваліфікації вчителів початкової школи.

Посібник  планується  використовувати  для  дистанційної  і  очної  форм

навчання  слухачів  курсів  підвищення  кваліфікації  з  екології.  За

В.В.Олійником, дистанційна форма навчання виникла в Європі ще на початку

Х1Х ст. Вперше її запровадив у 1836 р. викладач Ісак Пітман з Лондонського

університету з курсу стенографії. Засобом зв’язку для навчання на відстані

була  пошта  –  звідси  й  назва  –  «кореспондентське  навчання»  (навчання

засобами листування по пошті). У 1982 р. термін замінено на «дистанційне

20



навчання».  Нині  технології  цього  навчання  поширились  у  всьому  світі  і

постійно зростають. Запроваджуються й у нас.

Головне  у  дистанційному  навчанні  –  це  особиста  орієнтація  на

екологічну освіту, у даному випадку вчителів початкової школи.

Мета цього навчального посібника – надати вчителям початкової школи

в  системі  підвищення  кваліфікації  систематизовані  знання  з  екології  та

дидактики  природознавства.  Головним  завданням  посібника  є:  1)  дати

загальні  і  конкретні  характеристики  моделі  та  алгоритму  запровадження

дистанційного  навчання  у  систему  підвищення  кваліфікації  вчителів

початкової  школи,  задовольняючі  їх  справжні  професійні  інтереси;  2)

допомогти  вчителям  в  оволодінні   умінням   творчого   читання  як  тексту

підручника,  так і  методичних та наукових джерел та оволодіти методикою

навчання  учнів  з  застосуванням  методів  за  характером  самостійної

пізнавальної  діяльності з обов’язковою безпосередньою участю учителів в

науково-методичній діяльності.

Хочеться вірити, що посібник стане суттєвою допомогою професійного

зростання  вчителів  початкової  школи   в  організації  творчого  і  радісного

навчання учнів.  Така  ґрунтовна  теоретико-методична  підготовка  учителів

молодших  класів  є  запорукою   дійсного   відродження  і   становлення

національної екологічної культури українського суспільства.
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Теоретичні основи глобальної екології
Передмова

В  початковій  школі  усвідомлення  учнями  взаємозв’язків  у  природі,

взаємозв’язків  між  природою  і  суспільством  здійснюється  під  час  навчання

учнів природознавству. Шкільні  курси  з природознавства збагачують учнів

знаннями  про  екологічну  цінність  природи  і  про  взаємозв’язки  природи  і

людини. В курси уведено багато нових екологічних уявлень і понять, які раніше

не вивчались у школі. Особливо багато уваги приділено вивченню природних
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явищ  і  об’єктів,  окремі  з  яких  умовно  відносяться  до  неживої  природи,

наприклад ґрунти формуються під сукупним впливом неживої і живої природи.

Оновлення змісту освіти в початковій школі не могли не вплинути на підготовку

і особливо на перепідготовку вчителів початкової школи.

Автори  вважають,  що  вчителі  початкової  освіти  на  конкретних

прикладах  покажуть  учням,  як  набуті  ними екологічні  знання  і  екологічні

уявлення допоможуть їм визначити власні відповідні екологічні дії. Для цього

потрібно,  щоб   учні  по-справжньому  узнали  різні  підходи  до  тлумачення

екологічної  кризи,  а  тим  більше  до  екологічної  катастрофи,  а  також  різні

підходи  до  розв’язання  екологічних  проблем.  Учні  сьогодні  стали  більш

розвиненими,  більш  практичними,  їм  потрібно  пояснити,  щоб  вони

зрозуміли,  як  розробляються  ці  різні  підходи,  щоб  учні  могли  самостійно

вибрати з них, на їх думку, найефективнішій підхід або запропонувати власні

підходи.  Звичайно,  окремі  вчителі  можливо  не  зможуть  пояснити  з-за

недостатніх  знань і часу на їх поповнення, будуть обирати найлегший  шлях

– давати  учням  однозначні  знання  розв’язання проблем  і готові рецепти,

наприклад   проблем виживання.  Отримані  знання  і  рішення проблем учні

тільки ретранслюють їх і отримують позитивні оцінки.

Проте, аналіз наукової літератури показує, що повідомлені учням готові

рішення сутності екологічних проблем та дії з їх вирішення за останні два

десятки років безперервно змінювались і, ймовірно, що вони мінятимуться й

у майбутньому. Тому й важливо дати учням можливість діяти самостійно, ніж

пропонувати  конкретні  рішення,  а  вчителям  пройти  курси  підвищення

фахової  кваліфікації.  Учні  будуть  не  тільки  за  вчителем  мовчки

погоджуватись з конкретними  «рецептами  порятунку»  світу, країни, самих

себе, а й розуміти, що лежить в основі проблем і, розглянуті з різних точок

зору розв’язані проблеми, обиратимуть  із  запропонованих кращу як на їх

думку, або пропонувати власні рішення.

За цих умов в учнів буде формуватись внутрішня мотивація і особиста

зацікавленість  в  результатах  свого  навчання  і  практичної  діяльності.  Тут

потрібен конкретний показ того, як набуті учнями знання впливатимуть на їх

життя і як ці знання можуть допомогти учням.

На  сайті  університету  вміщено  програму  підвищення  професійної

кваліфікації   вчителів  початкової  школи  за  вимогами  «ЕКО  БРУ».  Проте,
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отримавши і проаналізувавши шкільну програму та врахувавши висловлені

вчителями побажання на організованих нами семінарах, шкільна програма 1-

3 класів була суттєво перероблена  на основі еволюційного розвитку Землі і

природи на ній і згідно цієї програми розроблена  програма для підвищення

професійної  кваліфікації   вчителів  початкової  школи.  А  на  основі  неї

спеціально  розроблено   й  посібник  для  вчителів  початкової  школи,  які,

здебільшого,  потребують  оновлення,  а  подекуди  й  нового  доповнення

екологічних знань складної і багатогранної науки екології, яка об’єднує цілий

комплекс екологічних наук різних напрямків. 

Мал..2. Світлина початку нового століття. Пагорби Українських
Карпат ще не усі оголені, вкриті смереками, мають привабливий та

естетичний вигляд, заманюють до себе…

ВСТУП  В  НАУКОВУ ЕКОЛОГІЮ
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Екологія стала найгучнішим словом на Землі,

голоснішим за війни і стихії, воно наближається 

до перших слів тих, хто починає говорити, й до

останніх слів тих, хто вмирає. Це слово 

запропонувало собі заміну – виживання.

В. Распутін «Присмерк людей»

Початок ХХ1 століття   ознаменувався   загрозою  існування розумного

життя на нашій прекрасній планеті  – це найскладніший  етап  у   розвитку

усього  живого  і  людства  зокрема.  Суспільство  виявилось  надто  уразливим

перед  технічною  міццю,  яку  само  й  створило.  Більшість  людей  раптом

усвідомила  необхідність  зберегти   життя  на  нашій  планеті  –  безжиттєва

отруйна  і  не  придатна  для  пиття  вода,  засипані  отрутохімікатами  і

радіонуклідами ґрунти полів, гідропонні  без  смаку овочі, хімічно оброблені

фрукти,  сотні  онкологічних   і   алергічних  захворювань  (за  даними  С.  Б.

Лаврова (1990) доля ракових захворювань за 30 років у 1990 р збільшилась у

чоловіків  з  15  до  23%,  у  жінок  –  з  17  до  25%).  Нині  порушені  біосферні

механізми,  які  призвели  до  руйнації  закономірностей  в  живій  природі,  які

складалися  історично  мільярди  років,  до  втрати  економічних  і  культурних

цінностей.  Раптом   люди  усвідомили   необхідність   об’єднати  власні

інтелектуальні  і  економічні  зусилля для виживання, а якщо ні – назавжди

піти у небуття.

Дійовим порятунком виявилась  наука екологія,  як  науковий інструмент

для вирішення проблеми  збереження  оптимального  середовища і виживання

людей,  оскільки   тільки   вона   спроможна   виявити   закономірності

взаємозв’язків   природи  і  суспільства,  природи  і  людини   і  оцінити  стан
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природно-соціального  середовища,  виробити   конкретні   механізми

регулювання  взаємодії  між людьми і природою.

Подібно  тому,  за  О.  А.  Челноковим  і  ін.  (2012),  як  чітко   поставлена

проблема вже містить певне її рішення, так точна назва нової області науки

вже  вкрай  є  істотною  для  її  становлення  і  розвитку,  оскільки  встановлює

об’єкт, предмет, методи і напрямки досліджень.  Виникнення екології  як

науки було неминучим, оскільки до середини Х1Х ст. накопичено колосальний

фактичний і теоретичний матеріал,  отриманий за час Великих географічних

відкриттів  і  перерозподілу відкритих територій  між державами  світу.  Крім

того, бурхливий розвиток промисловості вже показав ті зміни у флорі і фауні,

до яких призводить  господарська діяльність людей. Потрібна  була  суттєво

нова наука, яка змогла б з’єднати усі відомі природничо-історичні, природні і

філософські знання в єдину систему, пояснюючу побудову нашого світу і  ті

зміни, які в ньому відбуваються.

І  така  нова наука виникла,  діставши назву –  «екологія».  У передмові

фундаментального двотомного підручника «Екологія:  особини,  популяції  і

угруповання»  англійських  вчених  М.  Бігона,  Дж.  Харпера,  К.  Таунсенда

(1989, 5)  А.  М. Гіляров зазначив: «Коли у 1866 р. Е. Геккель вперше вжив

слово  «екологія»,  означивши  ним  біологічну  науку,  яка  вивчала

взаємовідносини  організмів і  оточуючого їх середовища, він не підозрював

про те, що майже через  півтора  століття  це  слово, багаторазово  повторене

газетами і часописами усього світу, стане своєрідним символом свого часу.

Вдало названа Е.Геккелем в самому початку свого становлення екологія

набула  самостійність  на  початку  ХХ  ст.,  коли  були  запропоновані  перші

екологічні  концепції, і перетерпіла  період  надто  бурхливого  розвитку у 20-

40-х роках ХХ ст.,  коли склався її  існуючий нині  понятійний апарат і  були

розроблені основні методологічні підходи»[2, с. 5].

В посібнику Ю. Одума «Екологія» зазначено, що «за останні десятиріччя

(на кінець 80-х рр. – Б. Ч.) усе більше стає цілісною дисципліною, яка пов’язує

природничі  і  гуманітарні  науки.  Зберігаючи свої  міцні  корені  в  біологічних

науках,  вона вже не може бути віднесена цілком тільки до них.  Екологія –

точна  наука  у  тому  розумінні,  що  вона  використовує  концепції,  методи  і

прилади математики, хімії, фізики та інших природничих наук. Але водночас

вона  –  гуманітарна  наука,  оскільки  на  структуру  і  функцію  систем  дуже
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впливає  поведінка  людини.  Як  інтегрована  та  природнича  наука  екологія  з

великим  успіхом  може  бути  застосована  до  практичної  діяльності  людини,

оскільки  для  ситуацій,  що  складаються  в  реальному світі,  майже  завжди є

властивими два аспекти: природничий і соціальний» (1986, 5). І далі Ю. Одум,

на основі аналізу і узагальнення теоретичних і практичних знань, стверджує,

що  екологія  на  сучасному   рівні  розвитку  науки  –  це  міждисциплінарна

галузь  знань,  це  наука  про  устрій  багаторівневих  систем  у  природі,

суспільстві і про їх взаємодію. Подібне  розуміння  об’єкту і змісту екології

відповідає сучасному рівню  екології оскільки вона вийшла за рамки власне

біологічної науки, екологія нині зводиться в ранг узагальнюючої науки, яка

включає  у  себе  екологічні  напрямки  різних  галузей  знань.  Це  твердження

підтверджують й інші науковці.

З посиленням антропогенного і техногенного впливу на середовище стала

очевидною  недостатність  підходу  про  взаємовідносини   «організм  –

середовище».  Нині  відсутні  явища,  процеси,  території,  які  не  зазнали  б

могутнього   впливу  діяльності  людини.  Інтереси  сучасної  екології  вийшли

далеко  за  біологічні  межі.  У  зв’язку  з  цим,  зазначають  В.С.Крисаченко  і

М.І.Хилько (2001, 10), об’єкт дослідження екології еволюціонував від аналізу

взаємовідносин  «організм  –  середовище»  до  взаємовідносин  «людина  –

природа». Вийшовши з лона біології, екологія перетворилась у розгалужену 

галузь  знань,  яка  охоплює  широкий  спектр  проблем:  від  фізіолого-

морфологічної

та топографічної характеристик видів до особливостей взаємодії людини з

природним середовищем. 

С.І.Розанов узагальнює: «Об’єднавшись в силу логіки власного розвитку із

вченням  про  біосферу,  екологія  природно  включило  у  сферу  своїх  інтересів

проблеми взаємодії людської діяльності не тільки на окремі екосистеми, але й на

біосферу в цілому. Так склався розділ екології, який став фактично самостійною

наукою, яка має назву  глобальної екології(мал. 1).  Основні її проблеми, це, по

суті,  проблеми виживання людства  в залежності  від  його здатності  взяти під

контроль розвиток біосферних процесів»[6, с.51].

Отже, сучасна екологія являє  собою міжпредметну розгалужену систему наук.

Глобальна (космічна) екологія, вивчаючи взаємозв’язки суспільства з біосферою

в цілому, об’єднує усі попредметні екологічної специфіки групи наук: екологію
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людини, мікроорганізмів, рослин, ссавців, птахів, рептилій, амфібій, риб, комах, а

також екологічну палеоекологію, еволюційну екологія, морфологічну  екологію,

екологію  наземних екосистем, екологію ландшафтів, основи соціоекології  та ін.

[4; 5; 6]. Глобальні проблеми екології, зазначає М.І.Будико які відносились до

біосфери в цілому або до її значним частинам, вивчалися порівняно  небагатьма

дослідниками. Інтерес до глобальних екологічних проблем з’явився  наприкінці

70-х  рр..  минулого   століття,   коли   з’ясувалося,  що господарська  діяльність

людини  почала  впливати  на  великомасштабні  природні   процеси.  Нині

встановлено, що під впливом діяльності людини почали змінюватись хімічний

склад і фізичний стан атмосфери й океану, внаслідок чого виникає ймовірність

антропогенного  зміну  інших  компонентів  біосфери.  Оскільки  атмосферні

процеси  суттєво  впливають  на  усі  компоненти  біосфери,  включаючи  й  живі

організми,   зокрема  й  людину,  очевидно,  великомасштабні   зміни   системи

«атмосфера – океан»  неухильно призведуть до зміни біосфери в  цілому,  які

будуть  несприятливими  і  навіть  катастрофічними  для  людства.  Що  ми  й

спостерігаємо сьогодні [1, 7-8],

За  цих  умов  важливим  стало  екологічне   виховання  і  формування  не

тільки у майбутніх громадян країни, а й дорослих, екологічного мислення, яке

стає нині необхідним для розв’язання найрізноманітніших прикладних завдань

життя. Висловлюється думка (С. Б. Лавров, 1990), що хоча міждисциплінарний

комплекс екологічних наук і   названий глобальною екологією, однак більше

шансів   на   всезагальне   визнання  має  термін  «соціальна  екологія»,  який

говорить  не  про  масштаби  аналізу,  а  про  пряму  залежність  ситуацій  від

соціальних умов. Зі слів С. Б. Лаврова та  наведеної схеми № 1 чітко видно, що

соціальна екологія є тільки складовою глобальної, або космічної екології.

Нині виникли синтетичні науки міждисциплінарні за своїми методами, а це

сфера  робіт  не  спеціалістів,  натуралістів.  Це  науки  не  стільки  про  об’єкти  і

явища, скільки про різнохарактерні і якісні системи об’єктів і явищ. Це науки про

зв’язки в середині природних систем або між ними (А. Н. Тюрюканов, 1988, 22).

Сучасна екологія також досліджує історично сформовані взаємодії організмів з

оточуючим їх фізико-хімічним, біотичним і антропогенним середовищем на рівні

видів,  видових  популяцій,  угруповань  та  екосистем  для  розкриття

закономірностей   вказаних  процесів  і  розв’язання  актуальних  завдань

господарської діяльності, збереження здоров’я людей, охорони природи.
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Для  досягнення  згаданих  цілей  в  екології  використовуються  методи

досліджень усього комплексу міждисциплінарних наук і  аналізу  отриманих

даних,  які  знаходяться  в  тісному  взаємозв’язку.  Для  дослідження

стабілізуючих (консервативних) і динамічних (сучасних) ознак і властивостей

в  природних  системах  застосовують  під  час  аналізу  і  прогнозуванні  їх

розвитку  біогеоценотичний  метод–спряжений  метод природничо-

історичного аналізу і  моделювання  з  акцентом на аналіз  зв’язків в  середині

системи та між системами. Крім того,за О. А Челноковим і ін. (2012, 12) в

екології  вивчають  як  самі  організми,  так  і  оточуюче  їх  середовище,  то

природно,  що  екологічні  дослідження  носять  комплексний  характер  і

здійснюються шляхом поєднання усіх відомих науці методів (фізико-хімічних,

хімічних,  біологічних,  біохімічних,  системного  аналізу,  математичного

моделювання та ін.). Також застосовують використання найновішої техніки –

дистанційної  і  аерокосмічної  телерадіометрії,  нічних  спостережень  в

інфрачервоних променях тощо. В полі зору еколога організми і середовище їх

життя обов’язково знаходяться разом.

Вміщений матеріал і  проблемні питання примусять вчителя задуматись

про власну роль і власного місця у складних взаємозв’язках живих організмів,

які  населяють  Землю  і  можливих  наслідках  бездумного  і  егоїстичного

відношення до природи.

Запитання

1.Скажіть, що досліджує сучасна екологія?

- Чому екологія сьогодні є однією з найважливіших наук?

- Поясніть, які події сприяли формуванню глобальної (сучасної) екології?

2.Як  на  вашу  думку,  чому  сьогодні  вважається,  що  екологія  має  ранг

узагальнюючої науки?

- Якщо ви цікавитесь ботанікою або зоологією, то ви знаєте, що вченого

ботаніка  величають  «батьком  ботаніки»,  а  вченого  зоолога  –  «батьком

зоології».  Але  не  всі  знають,  чому  їх  так  величають.  Можливо  зумієте

пояснити?

- Екологія вважалась наукою біологічною, а якою вона вважається нині?

3.Спробуйте пояснити, чому екологічні дослідження мають комплексний

характер із застосуванням усіх відомих науці методів дослідження.

- Поясніть, чому сучасна екологія отримала статус космічної науки?
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- Скажіть, чи може екологія врятувати людство від глобальної екологічної

катастрофи?
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ТЕМА 1. 
Наукові  основи глобальної  екології

1.1.Коротка історія розвитку екології. 
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Екологія  як  наука  складувалась тисячоліттями. І. А. Шамільова вказує,

що  в  давній  Індії  (VI-IVст.  до  н.е.)  в  епічних  поемах   «Махабхарата»  та

«Рамаяна» дано опис образів життя і місця життя близько 50 видів рослин. А в

Давній Греції  Емпедокл із  Акраганта (490-430 рр.  до н.е.)  одним з перших

розглянув зв'язок рослин з їх середовищем життя.

До  цього  важливо  вказати  з  тих  далеких  часів  ще  тільки  на  двох

найвидатніших  грецьких  вчених  –  Аристотеля  й  Феофраста.   Античний

філософ  IV ст. до н. е. Аристотель(384-322 рр. до н. е.), названий «батьком

зоології»,  у  працях  «О  частях  животных»,  «Возникновение  животных»,

«Описание животных»  і  інших одним з перших розглянув тварин у зв’язку з

їх місцем життя і дав деякі екологічні відомості для 500 видів відомих йому

тварин.  Він  писав:   «Именно  различия  в  привычках питания заставляют

одних  животных  жить  стадами,  а  других  рассеиваться.  Некоторые  из  них

хищники, некоторые травоядные, а третьи едят

всё. Таким образом,  для  того  чтобы  им легко

было добывать пищу, природа дала им разный

образ  жизни.  И  опять-таки,  поскольку  не  все

они любят одну и ту же пищу, а имеют разные

вкусы,  в  соответствии  с  их  природой,  то  у

разных хищных животных образ жизни может

различаться, точно также как и у травоядных».

Аристотель  различав  тварин  наземних,

амфібіотичних і водних. Він класифікував їх по

образу життя (одинокі і суспільні, осілі, кочові

та  бродячі,  денні  і  нічні);  за  способом

пересування  (плаваючі,  ходячі,  літаючі,  які  звиваються  та  волочаться),  за

харчуванням  (м’ясоїдні,  травоїдні,  усеїдні,  спеціалізовані),  за

«темпераментом» (добродушні, повільні, свиріпі, несміливі, хоробрі)[1, с.221-

222].
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Другим  був  друг  і  учень  Аристотеля  Феофраст (370-285 рр. до н.

е.,  у  якого  справжнє  ім’я   Тіртам  Ерезійський.  Феофрастом  же  –

«божественно  мовним»  –  його  назвав  Аристотель  за  його  божественну

мову). Крім того, Феофраста називають «батьком ботаніки» за його численні

праці.

У працях,  що  збереглися,   («Естественная

история  растений»,  «О причинах  растений» та

ін. він описує природні угруповання рослин, які

приурочені до певних місць життя, типи дерев,

які  ростуть  в  гірській  місцевості  на  різних

висотах.  Феофраст виділив такі  життєві  форми

(групи  організмів,  які  мають  подібний  присто-

сувальний  облік)  рослин:  дерева,  чагарники,

трави,  напівчагарники.  Він  знав  про  непрості

взаємовідносини  між  рослинами:  усі  рослини

погано вживаються з плющем, лободою, деревовидною люцерною. Феофраст

відмітив: «Якщо паросток молодої лози оказується по сусідству з капустою, то

він  відвертається  в  інший  бік».  Знав,  що  фінікова  пальма  «любить  ґрунт

солоний».[там само, с. 222].

Теоретичні знання сучасної екології розвивались безперервно від перших

вище  названих  вчених.  Аристотель  описав  понад  500  видів  відомих  йому

тварин,  дав   опис  їх  поведінки  –  це  був   перший  досвід  систематизації

зібраного матеріалу. Феофраст Ерезійський  дав  опис  впливу ґрунту і клімату

на  розвиток  рослин,  які  він  вперше  поділив  покритонасінні  рослини  на

основні життєві форми. 

Екологія як наука почала формуватись на початку ХХ ст. і сформувалась

до  його  середини.  Виникло  розуміння,  що  не  тільки  будова,  розвиток,

розмноження  живих  організмів,  але  й  особливості  цих  організмів  із

середовищем життя, які підкоряються певним закономірностям. Як і більшість

наук,  екологія  має  надзвичайно  тривалу  і  драматичну  передісторію.

А.А.Челноков і співавтори (2012) виділяють такі етапи розвитку екології: 

 1-й етап починають Аристотель і Феофраст, Пліній Старший, Альберт

Великий, далі Ж-Л.Л.Бюффон, Ж-Б. Ламарк й ін.; 
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Мал. 3.Природні ландшафти Сіверського Донця, Поділля та Полісся змінені
діяльністю людини. Виділіть спільні риси ландшафтів, зображених на світлинах

 2-й етап ознаменувався початком фундаментальних досліджень А.фон

Гумбольдта,  якого  прийнято  вважати  засновником  екології  рослин;  далі

К.Ф.Рульє. А.Н. Бекєтов, Ч.Дарвін;

 3-й  етап прикрасили  праці  К.Мебіуса  –  обґрунтував  уявлення  про

біоценоз, українця І.К.Пачоського і особливо В.В.Докучаєва та В.Н.Сукачова,

швейцарця  К.Шретера,  з  подання   якого  були  запроваджені  назви   екології

особин – аутекологією, а екологію угруповань – синекологією; 

 4-й  етап найскладніший,  оскільки  його  розвиток  пов'язаний  з

десятками  вчених,  серед  яких  Г.Гаузе  –  проголосив  знаменитий  принцип
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конкурентного  виключення,  А.Тенслі  –  увів  в  екологію  термін  екологічна

система, В.Н.Сукачов обґрунтував уявлення про біогеоценоз, та на екологічній

основі обґрунтував вчення про біосферу В.І.Вернадський.

Однак минуло ще чимало часу перш ніж термін екологія, так само як і

наука,  утвердилися  у  структурі  біології.  Лише  у  60-ті  роки  ХХ  ст.,  пише

В.С.Крисаченко (1998, 16), відомий дослідник М.У.Майкселл відзначив, коли

стрімко  загострилися  проблеми  довкілля,  «американська   публіка   була

шокована численними передбаченнями загрози екологічної кризи… Саме з цієї

пори  риторика  та  намагання  знайти  прості  відповіді  на  складні  питання

поступилися місцем більш обґрунтованому та цілеспрямованому дослідженню

з метою з’ясування суті справи. Екологія набула прав громадянства». Сучасна

екологія характеризується певним спектром напрямів, що розрізняються своєю

загальністю та спрямованістю, а також множиною образів самої науки.

Традиційні  науки не можуть в принципі  знайти оптимальне вирішення

екологічних  проблем,  оскільки  вони  розглядають  лише  окремі  аспекти

взаємодії суспільства і природи. Це можливе глобальній екології.

1.2. Предмет, завдання і методи дослідження

Термін «екологія», як відомо,  був уведений у вживання у 1866 р. Ернстом

Геккелем у двотомній праці «Загальна морфологія організмів» для означення

науки,  яка  вивчає  взаємовідношення  організмів  з  оточуючим  середовищем.

Більш змістовне і більш чітке визначення екології дано Кребсом: «Екологія –

це  наукове  пізнання  взаємодій,  які  визначають  поширення  і  чисельність

організмів». Достоїнство такого визначення є у тому, що воно точно окреслює

основний  зміст  екології:  вивчення  закономірностей  поширення  і  динаміки

численності організмів, тобто з’ясування того, де вони трапляються, скільки їх

і що вони роблять. Тут ще важливо  враховувати  середовище, яке складається

з усіх зовнішніх чинників і явищ, що впливають на організм – як фізичних і

хімічних  (абіотичних),  так  і  пов’язаних  з  наявністю  інших  організмів

(біотичних).  Отже,  середовище  займає  у  цьому  визначенні  теж  центральне

положення» (Бігон і ін. 1989, 10).

На  думку  англійських  вчених  М.  Бігона  і  співавторів  (1989,  11)  ,

«визначення  основного  змісту  екології  як  вивчення  «поширення і  динаміки

чисельності  організмів»  підкуповуючи   коротке.  Вимагається,  проте,  його
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розширити й пояснити. Екологія займається вивченням трьох  рівнів: окремих

особин(індивідуумів),  популяцій (які  складаються  із  особин  одного  виду)  і

угруповань (які  складаються  з  більш-менш  великого  набору  популяцій).

Вивчаючи особин, екологія з’ясовує, як на них впливає абіотичне і біотичне

середовище і  як  вони самі  впливають на  середовище.  Вивчаючи популяції,

екологія вирішує питання про наявність або відсутність окремих видів,  про

ступінь їх значної кількості  чи недостатність,  про стійкі зміни і коливаннях

чисельності популяцій. Екологія угруповань розглядає склад, або  структуру,

угруповань,  а  також  проходження  через  угруповання  енергії,  біогенних

елементів  й  інших  речовин  (тобто  те,  що  має  назву  функціонуванням

угруповання».

Для кожного вчителя, що навчає учнів молодших класів екології,  важливо

знати  з  філософії  насамперед  закони  діалектики:  єдності  і  боротьби

протилежностей,  переходу  кількісних  змін  у  якісні,  взаємовідносин

індивідуального  та загального, причини й наслідку, випадковості, форми та 

змісту, частини й цілого та інших. Без знання цих законів важко, а то й

неможливо пояснити учням явища, які виникають в екосистемах.

Методологічна база філософії буття і пізнання та соціальної філософії, що

співвідносяться як загальне і особливе, є основою навчання  майбутніх  учителів

початкової  школи,  а  також майбутніх  учителів  географії  і  біології,  в  яких  на

конкретних  прикладах  розкриваються  взаємозв’язки  людини  і  суспільства  з

природою  (неживою  і  живою)  –  це  їх  постійна  і  різноманітна  взаємодія  з

біосферою, що вивчається кількома науками,  зокрема й географією та біологією.

Оскільки  більшість  об’єктів  матеріального  світу,  що вивчаються  природничо-

географічними  науками,  методологічна  основа  їх  випливає  з  їх  положення  в

системі  природничо-суспільних  наук   (див.  схему  6),  об’єктивною  основою

класифікації яких є класифікація форм руху матерії [11; 30].

Наукові  досягнення  за  допомогою  космічних  методів  дослідження

показують зростаючі грандіозні масштаби взаємозв’язків і залежності життя

на Землі (зокрема і людей) від процесів, які відбуваються в Космосі.  Схема

чітко  показує,  що  «за  своє  суттю  земна  глобальна  і  соціальна  екологія  та

екологія  людини,  які  відображають  закономірності  переходу  біосфери  у

ноосферу, у всезростаючому ступеню перетворюються в екологію космічну, де

взаємодії живої природи з оточуючим середовищем в глобально планетарних
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масштабах  вивчаються  в  аспекті  співвідношення  явищ  життя  з  космічним

простором. Сама поверхня планети усе в більшому ступеню розглядається як

частина планетарного космічного тіла.

Земні  різновиди  екології  слід  розглядати  як  розділи  більш  широкого

комплексу  наук  –  космічної  екології,  яка  вивчає  процеси  взаємодії  живої  і

косної  речовини усієї безкінечності космічного простору. Положення екології

людини  виявляється  усе  більш  складним  в  силу  необхідності  врахування

багатьох  космічних   чинників   і   процесів.  Перетворюючи   оточуюче

середовище в цілому, літосферу, атмосферу, гідросферу, людство виявляється у

прямій залежності від космічних чинників» (В. П. Казначєєв, 1989, 15).

Згада схема дає  наочно зрозуміти виникнення таких екологічних наук, які

є  складовою   частиною  єдиної  міждисциплінарної  екології:  біоекології,

геоекології, прикладної екології, екології людини (антропоекології), соціальної

екології,  геоекології,   екологічної   морфології,  екологічної  фізіології,

екологічної   систематики,  екологічної  генетики,  еволюційної  екології,

біохімічної  екології,  палеоекології  та  ін.  В  основі  усіх  сучасних  напрямків

глобальної екології лежать фундаментальні ідеї, закони і закономірності.

Цивілізація продовжує залежати від оточуючого середовища, причому не

тільки від енергетичних і матеріальних ресурсів, але й від її життєво важливих

процесів,  таких,  як  колообіги  повітря  і  води.  Основні  закони  природи  не

втратили  своєї  сили;  із  зростанням  чисельності  населення  і  з  грандіозним

збільшенням масштабів використання енергії, які розширили наші можливості

впливу  на  оточуюче  середовище,  змінилося  тільки  відносне  значення  цих

законів  та  ускладнилась  залежність  від  них  людини.  І  нині  збереження

цивілізації  залежить  від  наших  знань   про  природу  і  розумних  дій,

спрямованих на збереження і  покращення оточуючого середовища засобами

гармонічного, а не руйнівного втручання.

Сучасна  екологія,  будучи  фундаментальною  наукою,  має  як  і  усі  інші

науки власний  методологічний апарат,  зокрема й завдання.  А.А.Челноков і

співавтори (2012, 12) зазначають, що в нинішній час екологія практикується як

галузь  природничих  наук,  яка  досліджує  взаємодії  організмів,  які  склалися

історично  з  оточуючою  їх  фізико-хімічним,  біотичним  і  антропогенним

середовищем  на рівні видів, видових популяцій, біогеоценозів і біосфери в
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цілому  для  виявлення  закономірностей  вказаних  процесів  і  розв’язання

актуальних завдань господарської діяльності, охорони здоров’я і природи.

Сьогодні головним завданням екології є формування екологічного

світогляду  майбутніх  і  працюючих  вчителів,  який  дозволить  їм

професійно  аналізувати  і  оцінювати  власну  педагогічну  діяльність  по

відношенню  до  оточуючого  середовища  і  відповідно  цілеспрямовано  і

обґрунтовано організовувати навчально-виховний процес майбутніх  громадян

країни.

Конкретними завданнями  екології є: дати вчителям початкової школи

можливість  опанувати  теоретичними  знаннями  і  практичними  навичками,

необхідними  для  реалізації  такими  напрямками  навчально-виховної

діяльності:

 формування  в  учнів  системи екологічних знань  у  процесі  навчання

природознавству  згідно  їх  вікових  і  психолого-фізіологічних

особливостей;

 формування  в  учнів  екологічної  свідомості,  виховання  екологічної

культури,  почуття  відповідальності  і  бережливого  відношення  до

природи;

 розвиток  в  учнів  потреби  в  особистій  участі  в  природоохоронній

діяльності.

Для  досягнення  згаданих  цілей  і  виконання  завдань  в  екології

використовуються  різноманітні   методи  досліджень  і  аналізу  отриманих

даних.  Оскільки в екології  вивчаються як самі організми, так і  оточуюче їх

середовище,  то  природно,  що  екологічні  дослідження  носять  комплексний

характер  і  здійснюються  поєднанням  усіх  відомих  науці  методів

(картографування,  фізико-хімічних,  хімічних,  біологічних,  біохімічних,

системного аналізу, математичного моделювання, дистанційної і аерокосмічної

телерадіометрії, нічних спостережень в інфрачервоних променях і ін.). з якою

метою це робиться? Оскільки екологи досліджують певний організм разом із

середовищем його життя тому й екологічні дослідження неминуче спряжені із

застосуванням різноманітних методів і технічних прийомів.

Запитання
1.Як ви розумієте поняття «екологізація всієї науки»?
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- Чому вчені екологічну  науки відносять до фундаментальних наук? Чи є

вагомі підстави для цього?

- Які завдання вирішує екологія у свої діяльності?

2.  Чому  вчителям  молодших  класів  важливо  знати  і  розуміти  дію

філософських

законів діалектики?

- Чому життя людей може залежати від впливу Всесвіту?

3. Поясніть, чому під час дослідження вчені-екологи використовують не

власні, а будь-які методи всієї науки?

- чому люди, перетворюючи оточуюче середовище, виявились у прямій

залежності від космічних чинників?
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ТЕМА 2. 

Основні поняття, закони, правила, принципи 
екології

2.1. Терміни і поняття

Нині  наукою  встановлено,  що  тільки  добре   знання  термінології,

екологічних понять та законів екології і свідоме застосування їх у навчально-

виховному процесі  може забезпечити ефективне екологічне виховання учнів

початкової школи.

В сучасній екології терміни і визначення стандартизовані, що є важливим

для  вчителів,  які  користуватимуться  різними  посібниками  і  підручниками  з

екології. Найважливішими  предметоутворюючими термінами і поняттями є:

 природне середовище організму – сукупність абіотичних і біотичних

умов його життя, які постійно змінюються.

 оточуюче  середовище – сукупність  компонентів  природного

середовища, природно-антропогенних і власне антропогенних об’єктів;

 компоненти  природи –  земля  з  ґрунтовим  покривом,  надра,

поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ.

А.А.Челноков  сюди  ще  добавляє  озоновий  шар і  навколоземний  космічний

простір,  які забезпечують у сукупності сприятливі умови для існування життя

на Землі.
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 сукцесія (від  лат.  Succession –  наступність)  –  послідовність  зміни

біоценозів, яка виникає на одній тій самій території під впливом природних

(наприклад, загибель лісу від гарячого попелу після виверження вулкану) або

антропогенних чинників (загибель соснового лісу від розпеченої хвилі після

вибуху на Чорнобильській АЕС, утворився так званий «рудий ліс»). Нині на

кинутих полях і луках відновлюється справжній ліс.

 біотоп –  певна  територія  суходолу  або  акваторії  з  типовими

абіотичними  умовами  (рельєфом,  кліматом,  поверхневими  і  ґрунтовими

водами, ґрунтами, характером зволоження), яку займає конкретний біоценоз,

має назву біотопу (від. ґрец. topos – місце).

 біоценоз – група організмів різних видів, які існують в одному й тому

місці життя і взаємодіють за допомогою трофічних (харчових) і просторових

взаємовідносин.

 Біосферологія  –  вивчає  біогеоценотичний  шар  Земної  кулі  і  також

конкретні  суходільні  і  водні  біогеоценози,  в  яких  взаємодіють  біоценози  і

абіотичне середовище.

 середовище –  нежива  і  жива  природа,  які  оточують  організми

івзаємодіють з ними. Розрізняють  повітряне, водне та едафічне середовища.

Середовищем є й тіло іншого організму, зокрема й людини (для паразитуючих

організмів).

 угруповання –  система  взаємодіючих,  диференційованих  по  еколо-

гічним нішам видів рослин і тварин, здебільшого конкуруючих між собою.

 вид (біологічний) – сукупність організмів із спорідненими морфолог-

гічними  ознаками,  які  можуть  схрещуватись  між  собою  і  мають  спільний

генофонд. Це основна структурна одиниця в системі живих організмів. 

Види  мають  морфологічні,  фізіолого-біохімічні,  еколого-географічні

(біогеографічні) і генетичні характеристики.

  продуценти –  організми,  що  виробляють  органічні  речовини  з

неорганічних з’єднань;

  консументи – організми, що харчуються органічною речовиною (усі

тварини, частина мікроорганізмів, паразитичні і комахоїдні рослини);
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  редуценти – організми, головним чином бактерії і гриби, які упродовж

усієї  життєдіяльності  перетворюють  органічні  залишки  в  неорганічні

речовини.

Мал. 4. Скажіть, що ілюструють світлини: вид? популяцію? Чи…?

За М.Ф.Реймерсом (1994) живі організми Землі складають три типи:

Для вчителів природознавства і біології важливо знати в різному ступеню

повноти і наукового обґрунтування й важливі рівні біологічних систем, на які

поділяється біоекологія:

 екологію особин і організмів (аутекологію);

 екологію популяцій (демекологію);

 екологію  біоценозів (синекологію  або  біоценологію  -  екологію

угруповань);

 глобальну (космічну) екологію.

Крім  того,  «у  відповідності  з  найкрупнішими  систематичними

категоріями органічного  світу  біоекологію  поділяють  на:

 екологію мікроорганізмів, 

 екологіюгрибів, 

 екологію  рослин,

 екологію  тварин, 
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 екологію людини» [13, с. 19].

 клімакс  –  (грец.  Klima –  драбина)  –  стан  динамічної  рівноваги

біогеоценозу, що характеризується відсутністю сукцесійних змін.

У середині  цих систематичних категорій існує більш детальний поділ – з

вивчення  певних  таксономічних   груп:   екологія   комах,   екологія  рептилій,

екологія птахів, екологія хрестоцвітих тощо.

 екологічна  криза –  це  оборотна  зміна  рівноважного  стануприродних

комплексів.  Вона  характеризується  не  стільки  посиленням  впливу  людини  на

природу,  скільки  різким  збільшенням  впливу  зміненої  людьми  природи  на

суспільний  розвиток.  Прояв  екологічної  кризи  часто  називають  «ефектом

бумерангу».  З  передісторії  та  історії  людства  відомий  ряд  екологічних  криз  і

революцій (схема. 8). (Челноков А.А., с.225).
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Схема 8. Екологічні  кризи  і  революції (масштаб умовний)

Науково-технічна революція призвела до різкого загострення глобальної

екологічної кризи і поставила людство перед загрозою глобальної екологічної

катастрофи. Екологічні кризи та й катастрофи можна класифікувати за рівнем

охоплення на  локальні, регіональні та глобальні. Проте, більш важливим є їх

поділ  за  джерелами  на  природні –  викликані  космічними  і  природними

чинниками,  і  антропогенні –  викликані  людською  діяльністю.  Саме

антропогенні  екологічні  кризи,  зазначає  О.І.Салтовський  (2004,  101),

поставили під загрозу не тільки існування окремих популяцій виду людини

розумної, а й існування життя як такого. Ця проблема стала актуальною для

людства на межі другого і третього тисячоліть нашої ери, коли розгорнулась

глобальна екологічна криза і виникла реальна загроза глобальної екологічної

катастрофи. Науково доведено, що несприятливими для людини є не стільки

так  звані  «гострі»,  швидко  діючі  екстремальні  стани  оточуючого  людину

середовища, скільки такі умови середовища, які мають по суті значно менше

виражений екстремальний характер,  проте  діють  на  людину тривалий час.

Тому нині, як вважається,головний біологічний чинник фізичного виживання

людини в швидко мінливих умовах – це виживання.

За  О.І.Салтовським,  глобальна  екологічна  криза  –  це  такий  стан

взаємовідносин  між  суспільством  та  природою,  коли  внаслідок  людської

діяльності настає така зміна якості оточуючого природного середовища, що

веде  до  підриву  природних  умов  існування  людства,  інших  сучасних

високорозвинених  форм  життя  на  Землі  та  механізмів  динамічної

стабільності біосфери. А глобальну екологічну катастрофу автор визначає як

результат  глобальної  екологічної  кризи  –  коли  зміни  якості  оточуючого

природного середовища набрали необоротного характеру та коли порушено

здатність біосфери до відтворення свого нормального стану.

 демографічна криза відноситься до екологічних криз. Чисельність

людства у 2011 р.  досягла 7 млрд осіб.  В сценарії  збалансованого розвитку

глобального світу до 2050 року зазначається, що через сорок років чисельність

населення планети збільшиться приблизно на 30% і досягне 9 млрд. За іншими

оптимістичними оцінками до 2150 р. населення Землі досягне 11 600 млн осіб.

Швидке збільшення чисельності  людства у другій половині ХХ ст. називають

демографічним вибухом.  Вид  Homosapiens стає найбільш  численним з усіх
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видів  хребетних  тварин.  Демографічна  ємність  нашої  планети  більшістю

екологів оцінюється у 1,0-1,5 млрд осіб (за ідеальних суспільно-екологічних

умов). Нині Земля, за оцінками спеціалістів, перенаселена більш ніж у 3 рази.

Проте ріст населення буде продовжуватись, оскільки харчові ресурси, всупереч

регіонально існуючому голоду і недоїданню, достатні для життя понад 15 млрд

осіб. Відтворення населення означає, що у середньому кожну хвилину на Землі

з’являється  320  малюків,  вмирає  110  осіб  різного  віку.  Кожну  добу  число

землян зростає на 230 тис. осіб.

Висока  чисельність  населення  і  його  рухливість  сприяють  поширенню

загрозливих для здоров’я і життя людей хвороб. Ймовірні шквали захворювань

(наприклад, пандемії грипу, неконтрольоване лавиноподібне поширення ВІЧ-

інфекції  тощо).  Спеціалісти  зазначають,  що  чим  вище  буде  чисельність  і

щільність населення і  гірше стан загального здоров’я,  тим катастрофічніше

будуть наслідки епідемій і пандемій.

Демографічна криза  є  одним з чинників екологічної кризи. Саме по собі

значне  перевищення нормальної  чисельності  найбільш крупного  на  планеті

консумента  (споживача),  яким є  людина,  не  може не  впливати на  біотичну

рівновагу і конкурентних взаємовідносинах у природі. Виробництво продуктів

харчування не встигає за розвитком населення і у подальшому буде усе більше

відставати від нього. Чисельність людей, які страждали від недоїдання у 1990-

х роках було 600млн, а на початку ХХ1 ст. їх очікується до 3-х млрд. Людство

з’їдає за один рік близько 1 млрд т їжі – це більша частина тих продовольчих

ресурсів,  що  в  природі  утворюється  для  кінцевих  консументів.  Сучасним

суспільством у виробництво і вживання утягується така кількість речовини і

енергії,  яка у сотні разів перевищує чисто біологічні потреби людини. Тому

основною причиною сучасної екологічної кризи є надмірний рівень і постійне

зростання  сукупного  антропогенного  навантаження  на  біосферу  з  метою

забезпечення усе більшого комфорту проживання на планеті одного виду. Це

призводить  до  того,  що  переважна  маса  речовин  і  матеріалів,  які

використовуються  суспільством  у  виробництві  і  споживанні,  а  потім

потрапляють в оточуюче середовище, не може бути утилізована в природному

біологічному коло обігу, а виявляється для нього забруднювачем, яке містить

активні інгібітори цього процесу. Внаслідок масового потрапляння продуктів

життєдіяльності цивілізації в оточуюче природне середовище руйнуються усі
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механізми, які створюють в ній рівновагу процесів. Система йде буквально на

знищення, і  кожен її  елемент раніше чи пізніше руйнується. Забруднення, у

свою  чергу,  провокує  зростання  захворювань,  запускаючи  механізм

природного  добору,  який  призводить  до  зміни   (погіршенню!)  генофонду.

Оскільки  ріст  населення  не  пропорційний  росту  споживання,  зазвичай

супроводжується  падінням  рівня  життя  (основні  наслідки  збільшення

населення, схема 9). 

Демографічний перехід – послідовна зміна типів відтворення населення,

яка веде до стабілізації населення – для планети в цілому може відбутися, за

сучасними прогнозами,  не раніше середини ХХ1 ст.,  коли популяція  людей

може досягнути 12 млрд осіб.

Скупченість населення,  на  думку  А.Челнокова  і  ін.,прискорює  процес

забруднення середовища.  Вона провокує гормональні  порушення у людини,

збільшує  ступінь  к  конфліктності  і  агресивності  в  сім’ї  і  а  виробництві.

Соціально-психологічними  наслідками  скупченості  є  відчуженість,  втрата

соціальної  значимості  особистості,  зниження  цінності  життя,  соціальна

байдужість  і  кар’єризм  (намагання  досягти  значимості  будь  якою  ціною),

саморуйнування  (алкоголізм,  наркоманія,  розбійництво).  Тільки  сьогодні

починаються дослідження,  щоб з’ясувати:  що ж відбувається з  людьми при

такому  великому  скупченню  і  швидкому  зростанню  чисельності?,  чи

продовжується прогресивна еволюція людини як біологічного виду?, наскільки

людство змінює свої властивості, впливає само  на себе, змінюючи природу і

якість  оточуючого  середовища?,  які  перспективи  розвитку  цивілізації?

Відповідь поки що відсутня…

Упродовж  останніх  років  у  динаміці  здоров’я  населення  України

намітився ряд негативних тенденцій, пов’язаних з незадовільною екологічною

ситуацією. В.С.Джигирей  і  співавтори (2001, 72,74) відзначали, що з початку

90-х років  ХХ ст. відсутній природний приріст населення, а тривалість життя

на  6  років  нижча,  ніж  у  розвинутих  країнах.  За  даними  постійної  комісії

Верховної  Ради  України  з  питань  здоров’я  людини,  смертність  в  Україні

постійно зростає: 1988 р. – 600 044 осіб, 1989 – 600 590 осіб, 1992 – 697 100

осіб, а народжуваність знижується: 1988 р. – 744 364 особи, 1989 – 692 076

осіб, 1992 – 596 785 осіб, що є першою ознакою вимирання.
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Вплив  людини  на  біосферу,  як  область  існування  живої  речовини,  в

нинішній  час  прийняло  глобальний  характер,  який  проявляється  в  зміні  її

складу,  структури  і  ресурсів.  На  планеті  відсутня  ділянка  суходолу  або

акваторії  Світового океану,  де  не були б  знайдені  сліди діяльності  людини.

Один  з  яскравих  прикладів  –  глобальні  випадання  радіоактивних  опадів  –

продуктів ядерних вибухів. 

Глобальна  екологічна  криза,  яка  сьогодні  так  стрімко  проявляє  себе,

показала історичну обмеженість людини, що протиставляє себе в своєї часто

нерозумної діяльності по відношенню до природи.

Людство  на  певному  етапі  розвитку  природи  виникло  і  за  умови

продовження безтурботного життя, на наступному етапі може зникнути.

регіональна екологічна катастрофа – ситуація, яка характеризується

глибокимиі часто необоротними змінами природного середовища, втратою

Мал 4. Цистерни, що загорілися з фосфором після аварії потягу пожежники за
старою методикою заливали звичайною піною. Чи відновиться тут життя?

природних  ресурсів,  різким  погіршенням  умов  життя  населення,  які

викликані  багаторазовим  перевищенням  антропогенних  навантажень  на

природне середовище. Екологічна катастрофа відрізняється від екологічної
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кризи  тим, що   криза  –  це  оборотний  стан,  де  людина  виступає  активно

діючою стороною, а катастрофа – необоротне явище, людина тут вимушено

пасивна, постраждала сторона.

 глобальна зміна клімату викликає нині найбільше занепокоєння,

до  причин  цього  призвела  й  діяльність  людей.  Так  з  димом  щорічно

викидається  близько  22-24  млрд  т  вуглекислого  газу,  сотні  мільйонів  тон

сірчаного газу,  оксидів азоту,  вуглеводнів,  з’єднань важких металів й інших

забруднюючих  речовин.  У  зв’язку  з  цим  за  останнє  століття  концентрація

вуглекислого  газу  в  атмосфері  зросла  з  280  до  360  частин на  мільйон,  що

призвело  до  появи  парникового  ефекту,  який  сприяв  підвищенню середньо

планетарної  температури  повітря  у  поверхні  Землі  на  0,5-0,6°С.  За  даними

Всесвітньої  метеорологічної  організації  у2010  р.  об’єм  парникових  газів

зростав швидше найбільш швидко. Згідно документів Рамкової Конвенції ООН

про  зміни  клімату  (Кіото,  1997)  збереження  існуючих  тенденцій  зростання

викидів  парникових  газів  до  2100  р.  може  призвести  до  підвищення

середньорічних температур нижніх шарів атмосфери Землі на 1-3,5°С, що, у

свою чергу, призведе до підйому рівня Світового океану на 15-95 см, рівень

якого вже піднявся на 10-12 см.

 глобальне  потеплення вплине на усі екологічні системи планети,

які не  встигнуть  за  такий  короткий  час  пристосуватися  до  швидкої  зміни

клімату, режиму опадів, зміненому вегетаційному періоду розвитку рослин, а

тварин до циклу розмноження.

Мал .5. На думку експертів Арктичної ради, зони арктичного льоду будуть
зменшуватись. На карті показано, як буде змінюватись льодяний покрив Північно-

Льодовитого океану кожного  вересня у найближчі 100 років. Як на вашу думку:
виживуть білі ведмеді за цих умов? Можливо для них вже зараз потрібно 

зробити резерват для зберігання?
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У прибережних зонах збільшиться загроза повеней і штормів, їх масштаб

і  потужність  будуть  зростати.  Зросте  й  частота  стихійних  лих  (посух,

жахливих злив,  ураганів тощо.  Ці явища ми вже спостерігаємо в більшості

країн світу. Дефіцит води, її забруднення та  забруднення повітря стануть ще

помітніші. Потеплення вже призвело до процесу танення льодового покриву

Північно-Льодовитого океану, що стало загрозою для життя білих ведмедів.

 демекологія (грец.  demos – народ), або популяційна екологія – наука

про популяції, яка вивчає дію чинники середовища в популяціях, динаміку

чисельності  популяцій.  Популяції  –  макросистеми,  які  є  структурною

одиницею виду і еволюції;

 ейдекологія(грец.  eidos–образ,  вид),  або  екологія  видів.  Під  видом

розуміється  сукупність  популяцій  особин,  здатних  до  схрещування  з

утворенням  плодовитого  потомства,  населяючи  певний  ареал,  володіючи

рядом  загальних  морфо-фізіологічних  ознак  і  типів  взаємовідношень  з

оточуючим середовищем. Вид – основна структурна і екологічна одиниця в

системі  живих організмів,  якісний етап  їх  еволюції,  тому вид  прийнято  в

якості  основної  таксономічної  категорії  в  біологічної  і  екологічної

систематиці;

 синекологія (грец.  syn –  разом),  або  екологія  угруповань

(біоценологія),вивчає асоціації популяцій різних видів мікроорганізмів, рослин,

тварин,  які  утворюють  біоценози  (угруповання),  їх  шляхи  формування,

розвиток, структуру і динаміку , взаємодію з чинниками середовища.

Мал.6. Маючи вже знання термінів і понять, спробуйте встановити – на світлинах
(лежбище морських котиків і пінгвіни) популяції чи угруповання?
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Мал. 7. На світлині ФранцаЛантінга морські черепахи. Як на вашу думку,
їх можна класифікувати – це вид, популяція чи угруповання черепах?

ЗАПИТАННЯ

1. Поясніть, чому виникають кризові явища в природі?

- Схарактеризуйте основну причину виникнення екологічної кризи.

- Поясніть, чим відрізняється екологічна криза від екологічної катастрофи.

2.  Спробуйте  довести,  що  демографічна  криза  є  частиною  загальної

екологічної кризи.

- Дайте визначення поняттю «екосистема». Спробуйте навести приклад

однієї  екосистеми суходолу або акваторії Світового океану.

3.  Про  глобальне  потеплення  багато  доказів,  ще  більше  розмов.

Спробуйте  пояснити,  усе-таки  –  це  природне  явище,  чи,  як  стверджують,

вчені, це вина людей?

- Поясніть,  що означають такі  складові  екологічної науки:  демекологія,

ейдекологія та синекологія.

-  Спробуйте  пояснити,  чому   не  вдається  запобігти  локальним

катастрофам?

2.2. Основні закони впливу екологічних чинників

Екологічні  чинники  за  значимістю  поділяються  на  головні,  супутні  і

обмежуючі (лімітуючи), але діють чинники на живі організми не ізольовано,

а комплексно. В характері їх впливу на організми і у відповідних реакціях
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живих  істот  вчені  виявили  багато  загальних  закономірностей,  які  дістали

назву основних  екологічних  законів, а також правил і принципів, які також

мають статус законів. Існує  понад  50 екологічних законів і закономірностей.

Усі  вони  описані  в  сучасних  екологічних  працях  і  довідниках,  тому  тут

обмежимося необхідними для даного посібника (за  А.А.Челноковим та  ін.

(2012); В.С.Джигиреєм та ін. (2001); М.Ф.Реймерсом (1990); Н.М.Черновою,

А.М. Біловою, (1988):

 біогенетичний –онтогенез є коротке і швидке повторення філогенезу,

під  час  якого  індивідуальний  розвиток  слугує  джерелом  інших  напрямків

еволюції, а вона відбивається в онтогенезі;

 біогенної  міграції  атомів  В.І.Вернадського  – міграція  хімічних

елементів  на  земній  поверхні  і  в  біосфері  в  цілому  здійснюється  живою

речовиною і  в  середовищі,  геохімічні  особливості  якого  зумовлені  живою

речовиною.  Жива  речовина  або  бере  участь  у  біохімічних  процесах

безпосередньо, або створює відповідне, збагачене киснем, вуглекислим газом,

воднем,  азотом,  фосфором  та  іншими речовинами,  середовище.  Розуміння

всіх  хімічних  процесів,  що  відбуваються  в  геосферах,  неможливе  без

врахування дії біогенних чинників, зокрема – еволюційних;

 фізико-хімічної  єдності  живої  речовини  В.І.Вернадського  – жива

речовина фізико-хімічно єдина. При всій різної кількості  живих організмів

вони настільки фізико-хімічно подібні, що шкідливо для одних не може бути

абсолютно  байдужим  для  інших.  Через  наявність  у  популяції  стійких  до

фізико-хімічного впливу видів швидкість відбору за витривалістю популяцій

до шкідливого агента прямо пропорційна швидкості розмноження організмів

та  чергування  поколінь.  Наприклад,  внаслідок  тривалого  використання

отрутохімікатів  шкідники  пристосовуються  до  них,  виживають  і  швидко

розмножуються,  що  призводить  до  збільшення  обсягів  хімічного

забруднення;

 закон Копа – нові групи організмів походять не від вищих глибоко

спеціалізованих представників предкових груп, а від мало спеціалізованих

 форм, які зберігають еволюційну пластичність;

 екологічної  кореляції  –в  екосистемі  усі  види,  які  входять  в  неї,

функціонально відповідають одне одному, і  знищені одного виду або групи

завжди  в  кінцевому  результаті  веде  до  зникнення  взаємопов’язаних  інших
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видів.  Вид  ніколи  не  зникає  один,  але  завжди  разом  із  взаємопов’язаними

формами;

 закон  внутрішньої  динамічної  рівноваги  – речовина,  енергія,

інформація  і  динамічні  якості  окремих  динамічних  систем  та  їх  ієрархії

пов’язані  настільки,  що  будь-яка  зміна  одного  з  цих  показників  викликає

функціонально-структурні  кількісні  і  якісні  зміни,  що зберігають  загальну

суму  речовинно-енергетичних,  інформаційних  і  динамічних  властивостей

систем, де ці зміни відбуваються, або змінює їх ієрархію;

 закон максимуму біогенної  енергії  (В.І.Вернадського,  Е.С.Бауера)  –

будь-яка  біологічна  система  або  система за  участю живого,  знаходячись у

стані  «стійкої  нерівно  важності»,  тобто  динамічної  рухомої  рівноваги  з

навколишнім середовищем, і еволюційно  розвиваючись, посилює свій вплив

на середовище;

 закон  мінімуму  (Ю.Лібіха)  – витривалість  організму  визначається

слабкою  ланкою  в  ланцюгу  його  екологічних  потреб,  тобто  життєві

можливості  лімітуються  екологічними  чинниками,  кількість  і  якість  яких

близькі до необхідного для організму або екосистеми мінімуму – подальше їх

зниження призводить до загибелі організму або руйнації екосистеми; 

 закон  оптимуму  – кожний  чинник  має  тільки  певні  межі

позитивного впливу на організми.  Як недостатній, так і надлишковий вплив

чинника  негативно  впливає  на  життєдіяльність  особин.  Сприятлива  сила

впливу має назву зони оптимуму екологічного чинника або просто оптимуму

для  організмів  даного  виду.  Чим сильніше відхилення  від  оптимуму,  тим
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більше виражена  пригнічуючи дія  даного  чинника  на  організм –  це  зона

песимуму.  Максимальні  і  мінімальні  значення  чинника,  які  переносить

організм – це критичні  точки,  за  межами яких існування вже неможливе,

наступає смерть (мал. 8).

Отже, чим більшим є відхилення від оптимуму, тим більше виражена

пригнічувальна  дія  певного  чинника  на  живий  організм.  Для  кожного

організму, і в цілому для виду, є свій оптимум умов життя. Виявилось, що

оптимум неоднаковий не тільки для різних видів – вони знаходяться в різній

місцевості  і  в  різних  умовах,  а  й  для  окремих   стадій  розвитку  кожного

організму.  В  залежності  від  того,  який  рівень  оптимуму  найбільш

сприятливий для видів,  серед них виділяють  теплолюбиві і  холоднолюбиві,

вологолюбиві  і  сухолюбиві. Звичайно, для кожного виду є характерним  свій

ступінь витривалості. 

Межі  витривалості  між  критичними  точками  називають  екологічною

валентністю(толерантністю)живих істот по відношенню до конкретного

чинника  середовища.  Одна  й  та  сама  сила  прояву  чинника  може  бути

оптимальною для одного виду,  песимальною – для другого і  виходити за

межі витривалості для третього;

 закон збідніння різнорідної живої речовини, скупченої в ізольованих

ареалах  (Г.Ф.Хільмі) – індивідуальна система,  яка працює в середовищі з

рівнем  організації,  більш  низьким,  ніж  рівень  самої  системи,  приречена:

постійно   втрачаючи   свою   структуру,   система   через   деякий  час

розчиняється в навколишньому середовищі;

 принцип  катастрофічного  поштовху  – глобальна  природна  або

природно-антропогенна  катастрофа  завжди  призводить  до  істотних

еволюційних змін, які порівняно прогресивні для природи, але не обов’язково

корисні   для   виду   чи   іншої   систематичної   категорії,  зокрема  для

господарства і життя людини;

 чотири закони Коммонера:

 усе пов’язане з усім,

 усе повинно кудись подітися,

 ніщо не дається задарма,

 природа знає краще.
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Усі  названі  закони  в  різному  ступеню  значення  важливі  для

життєдіяльності людини. Важливо тільки розумно їх використовувати. Але як

привчити усіх Людей  використовувати  ці закони для збереження самих себе?

ЗАПИТАННЯ

1. Як поділяються екологічні чинники за значимістю?

- Чому природні фізичні чинники дістали назву екологічних?

- Схарактеризуйте один (за власним вибором) екологічний закон. 

2. На конкретному прикладі схарактеризуйте закон оптимуму.

-  Скажіть,  чи можна застосувати закон Г.Ф.Хільмі  для  системи поселень,

наприклад, сільської місцевості?

- Чи зможете пояснити, чому людина, попадаючи за межі критичних точок

оптимуму, залишається живою?

3.-  Спробуйте  пояснити,  чи  пов’язані  якимось  чином  названі  закони  з

наявними екологічними чинниками? Чи вони діють самі по собі?

-  Як  на  вашу  думку,  чи  може  людина  застосовувати  названі  закони  для

покращення природного середовища?

- Як ви вважаєте,  які  природні катастрофічні явища можуть призвести до

різкої зміни видового різноманіття на території впливу явища? Чи відновляться

рослини і тварини, які жили на цій території чи будуть нові?
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ТЕМА 3
Середовища, умови життя організмів

Середовище життя організмів – це частина природи, яка оточує живі

організми  і  з  якою  організми  безпосередньо  взаємодіють.  Організми

постійно,  кожну мить зазнають вплив швидко мінливих умов середовища,

змінюються і самі змінюють ці умови. На нашій планеті живі організми

освоїли чотири основні середовища проживання,  які сильно різняться за

специфікою умов. (Назвіть ці середовища життя). Водне середовище було

першою, в якій виникло 3,8 млрд років тому життя [4; 10; 11] (за деякими

даними – 4,2 млрд років тому [3; 5; 7;] і, навіть, 4,5 [8]). Вперше рослини

(ціанеї або  синьо-зелені  водорості)  почали опановувати наземно-повітряне

середовище  прибережних  ділянок  Світового  океану  2,4  млрд  років  тому

(знайдені викопні ґрунти  цього  віку) [6]. Пізніше живі організми в повній

мірі  опанували  наземно-повітряним  середовищем,  створили   і  заселили

ґрунт. До цих пір вважалося, що квіткові рослини  з’явились  на суходолі

тільки  близько  140  млн  років  тому.  Нині  швецькі  вчені  під  час  буріння

свердловини  з  глибини  900  м  в  кернах  породи  виявили  пилок  поки  що

невідомих квіткових рослин. Спеціалісти з університету Цюриха визначили

вік пилку – 245-247 млн років [9, с. 49].
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Четвертим   специфічним   середовищем   стали  усі  живі  організми,

зокрема і людина,  кожний з яких являє собою цілий світ для паразитів або

симбіонтів.

За  поступом  еволюції  розвитку  природи  Землі:  утворилась  Земля  –

дегазація з надр Землі унаслідок плавлення гірських порід від радіоактивних

елементів – утворення первинної атмосфери.

Отже, була вже тверда оболонка і повітря, чому ж на суходолі не виникло

життя?Чому земна поверхня чекала ще кілька десятків мільйонів років, поки

з’явилась на поверхні вода і тільки тоді й виникло життя  у вигляді ціаней –

синьо-зелених  водоростей? А вже потім ґрунти і  тварини,  а  ще  пізніше й

людина поширились по планеті. Відповідь на це питання може бути не тільки

у вигляді магістерської роботи, а й наукового дослідження.

- Виходячи з визначення поняття середовище спробуйте пояснити, чи це

поняття характерне для усіх живих організмів? Можливо потрібно розрізняти

середовище  життя  рослин  і  тварин  від  середовища  життя  людини?  Ми  ж

говоримо, що природне середовище об’єктивно існує для будь-якого живого

організму,  зокрема  й  людини.  Тим  більше,  відомо,  що  організм  людини  є

середовищем  життя  різних  видів живих організмів симбіонтів і паразитів.

Спробуйте розібратися в цих питаннях.

***

Процес  пристосування  організмів, популяцій та угрупованьдо мінливих

умов  проживання  має назву адаптацій (лат. adapto – пристосовую). Здатність

до  адаптацій  –  одна  з  головних  особливостей  життя  взагалі,  оскільки

забезпечує  саму  можливість  виживати  і  розмножатися.  Адаптації

проявляються  на  різних  рівнях:  від  біохімії  клітин  і  поведінки  окремих

організмів  до  будови  і  функціонування  угруповань  і  екологічних  систем.

Адаптації виникають і змінюються в ході еволюції видів [12].

Середовища  мінливості  просторово-часових  місць  проживання

організмів можуть бути:

 незмінні–умови середовища безкінечно довго залишаються 

сприятливими або несприятливими;

  сезонно  передбачувані  –  регулярна  зміна  сприятливих  і

несприятливих періодів;

57



 непередбачувані  –  сприятливі  періоди  різної  тривалості

перериваються мінливими несприятливими періодами;

 ефемерно–передбачувані короткий  сприятливий  період  змінюється

безкінечно тривалим несприятливим.

Крім того, простір місця проживання організмів може бути:

 неперервним  –  сприятлива  територія  більш  широка  іншої,  яку

може  освоїти  популяція,  навіть  застосовуючи  специфічні  механізми

розселення;

 плямистим –  сприятливі  і  несприятливі  ділянки  простору

перемежовуються, але особини без перешкод переходять з однієї сприятливої

ділянку в іншу;

 ізольованим  – обмежені  у  розмірі  сприятливі  ділянки  розташовані

надто далеко одна від одної, і переміщення особин між ними, якщо й можливі,

то вкрай рідко і випадково.

Цікаво, чи притаманне поняття «адаптація» до життя людини? Якщо так,

то у чому вона проявляється? І чи проявляється? Було б добре, як би ви навели

ще й приклади при поясненні цього питання.

ЗАПИТАННЯ

1.Як ви розумієте поняття адаптації організмів?

- Що ви розумієте під середовищем життя організмів?

- Яким і чому може бути простір життя організмів?

2. З кожною особливістю життєвого циклу організму , здатного підвищити

репродуктивну  цінність,  поєднується  й  змінюваність,  яка  прагне  знищити

репродуктивну цінність. Як на вашу думку, чому так відбувається?

- Поясніть, як і чому змінюється у просторі і часі територіальна цілісність

проживання популяції?

-  Спробуйте  пояснити,  чи  дійсно  життєвий цикл  організму відображає

умови свого середовища життя з іншими організмами, з якими він взаємодіє?

3. Є цікаве твердження екологів: «Якщо реакція організму на зміну умов

середовища  не сформована добором, а «нав’язана» існуючими у даний час

умовами, то організм, які виросли при недостачі їжі – виростають дрібними».

Є сумнів, що це завжди відбувається саме так. А яка ваша думка? Чи дійсно

наявність багато їжі сприяє росту великих особин?
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-  Екологи  стверджують:  «Природний  добір  сприяє  максимально

пристосованим  організмам,  тобто  тим,  відносний вклад  яких  у  майбутнє

популяції  найбільш  високий.  Цей  вклад  визначається  усіма  компонентами

життєвого циклу засобами плодовитості (репродуктивної цінності) і виживає

мості».  Спробуйте  пояснити,  чому  природний  добір  діє  так  вибірково,

залишаючи напризволяще інші організми, які менш пристосовані? Можливо це

не зовсім правильне твердження?

- Як ви вважаєте,  чому водне середовище стало місцем появи в ньому

життя?

Є твердження окремих вчених, що життя виникло на суходолі. То хто ж

правий? 
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ТЕМА 4 
Екологічні чинники

Отже, «екологічні чинники середовища оказують на живі організми різні

впливи,  тобто  можуть  впливати  як  подразники,  які  викликають

пристосувальні зміни фізіологічних і біохімічних функцій; як обмежувачі, які

унеможливлюють  існування  в  даних  умовах;  як  модифікатори,  які

викликають  анатомічні  і  морфологічні  зміни  організмів;  як  сигнали,  які

свідчать про зміну інших чинників середовища» [4, с. 13].

Будь які умови або компоненти мінливих умов середовища, що постійно

впливають  на  організми,  називаються  екологічними  чинниками.  Чинники

середовища   різноманітні.  Ці   чинники  мають  безпосередній  або

опосередкований  вплив на  життєдіяльність,  чисельність  і  географічне

поширення  живих  організмів  по  нашій  планеті.  Екологічні  чинники  мають

різну природу і специфіку дії. 

«Екологічна  специфікація  окремих  видів призводить до того, що одні і ті

ж  чинники  мають  для  різних  видів  неоднакове  значення:  одні  з  них  є

основними, без яких організм не може обійтися; інші мають менше значення, а

вплив третіх на організм практично не відчутний:

1.  Усувають  окремі  види  з  території,  кліматичні,  фізико-хімічні

особливості  яких їм не підходять,і,  таким чином,  змінюють їх географічне

поширення.  Засолення  підтоплених  земель  (від  каналів,   водосховищ та

надмірним  поливом  на  півдні  України)  чи  осушення  боліт  (наприклад  в

Поліссі) веде до усунення з цих територій багатьох видів аборигенної флори і

фауни та появи угруповань галофітів та ксерофітів.

2.  Змінюють плодовитість  і  смертність різних видів шляхом впливу на

кожного  з  них,  викликаючи  міграції  та  впливаючи  на  щільність  популяції.

Наприклад,  використання  гербіцидів  чи  мінеральних добрив  призводить  до

хімічного забруднення ґрунтів і водоймищ, а це, в свою чергу, – до загибелі

жаб й інших видів, які є джерелом харчування лелек. Така ситуація зумовлює

міграцію птахів в інші місця і  зменшення їхньої щільності,  а  часто і  повне

зникнення популяції.

3.  Сприяють  появі  адаптивних  модифікацій:  кількісних  змін  обміну

речовин  і  таких  якісних  змін,  як  зимова  і  літня  сплячка,  фотоперіодизм
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(добовий  і  сезонний  ритми  розвитку  активності  рослин,  їх  залежність  від

інтенсивності, якості світла і тривалості освітлення),  діапауза (стадія спокою у

комах»[1, с. 55-56].

Сьогодні  середовище розвивається на нашій планеті  не тільки само по

собі під впливом живих організмів, а ще більше під розумним, а ще більше

нерозумним впливом людини. Людство, зазначає М.І.Федючка зі співавторами

(2007,  20),  давно  не  живе  в  природі,  а  мешкає  в  середовищі  антропогенно

зміненому, трансформованому під впливом його діяльності. Життя людей, їх

життєдіяльність,  побут   та   відпочинок  проходять  у  складній  природно-

соціальній системі, в якій переважають штучно створені системи із залишками

природи.

Існування, розвиток і успіх будь-якого організму як елементарної частини

живого світу або будь-якого угруповання організмів залежать від комплексу

певних  умов  середовища,  в  якому  вони  перебувають  під  одночасним

постійним впливом екологічних чинників. Будь яка умова, яка наближається

до межі 

толерантності або й перевищуючі його, має назву лімітуючої умови, або

лімітуючого чинника.

Екологічні  чинники різні за походженням і впливом на живі організми

умовно  поділяють  на  великі  групи:  абіотичні,  едафічні,  біотичні,  та

антропогенні.

4.1.  Абіотичні  чинники –  це  такі  сили  і  явища неживої  природи,  які

прямо або опосередковано діють на живі організми – це космічні, кліматичні

(світло, 

температура  повітря,  вода  (атмосферні  опади,  вода  ґрунту,  вологість

повітря, сніговий покрив), pH ґрунтів, вітер, хімічний склад води і атмосфери,

фізичні  поля  (гравітаційне,  магнітне,  електромагнітне),  іонізуюче

випромінювання, космічні хвилі, особливості рельєфу місцевості  й інші.

Абіотичні чинники у значному ступеню визначають властивості та якість

біосфери. Як на Вашу думку, перераховані  абіотичні  чинники діють усі разом

безпосередньо  на живі організми, чи кожний окремо?Якщо ні, то яким чином

вони впливають? Чи може якийсь окремий абіотичний чинник бути головним,

якому будуть підкорятися усі інші?
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Для  цього  потрібно  розглянути  дію  хоча  б  найважливіших  абіотичних

чинників,  оскільки  один  і  той  же  чинник  по-різному  впливає  на  життя

організмів, які живуть разом.

«Вони можуть виступати як  подразники, які викликають пристосувальні

зміни фізіологічних функцій;  як  обмежувачі, які  зумовлюють неможливість

існування тих або інших організмів в даних умовах;  як  модифікатори,  які

визначають морфологічні і анатомічні зміни організмів» [1, с. 97]. Абіотичні

чинники діють на організм різними шляхами. Найпростіший приклад  прямого

впливу:  сонячне  світло  в  зеленій  рослині  викликає  фотосинтез,  навіть  у

тіньолюбних  рослин. Проте, за  умов надвисокої цілорічної температури  

повітря  (у  середньому  +24-26°  С)  продихи  у  листяних  рослин

закриваються,  через   них  не  надходить   вуглекислий   газ  і  фотосинтез  не

відбувається, не зважаючи на наявність сонячного світла.

Що ж робити? Поміркуйте, чи знайшли рослини вихід?

Виявляється, зазначає Ю. Одум (1986, 46), наприкінці 80-х рр. минулого

століття  був  відкритий  новий  спосіб  фотосинтезу,  пристосований  до

умовпустель,  який  отримав  назву  САМ-метоболізм  (скорочення  англійських

слів Сrassula ceanacid metabolism –  тобто   кислотний  метаболізм

товстянкових).  У  деяких  сукулентів  пустелі,  зокрема  й  кактусів,  продихи

упродовж  спекотного  дня  закриті  і  відкриваються  тільки  вночі,  коли  стає

прохолодно.  Двоокис  вуглецю,  яка  поглинається   через   продихи,

накопичується  у  вигляді органічних кислот  (звідси й назва) і фіксується у

вуглеводах тільки на наступний день.  Подібна затримка фотосинтезу значно

зменшує добові втрати води, підсилюючи цим здатність сукулентних рослин

зберігати водний баланс і запаси води.

Часто  абіотичні  чинники  об’єднуються  і  починають  згубну,  а  іноді  й

катастрофічну  дію на живі організми. Не пригадаєте приклади? Підказка: це

відбувається   у  нас  в  Україні  переважно  навесні.  Правда  не  в  усій,  а  в

південно-східній. Пригадали?
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Мал. 9. Поясніть, які абіотичні чинники показані на світлинах?

Мал. 10. Про який абіотичний чинник може розповісти світлина? 
Чому ви так думаєте?

Так, це  коли  приходять  з південного сходу спекотні вітри. Звичайно,

незначна  для  степових  районів  вологість  стрімко  зникає,  повітря  перестає
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рухатись  з-за  підвищеного атмосферного тиску,  опади відсутні.  Це жахлива

посуха. Подібна  картина  спостерігається  й  в інших регіонах світу.

Мал. 11. Які  ви можете, аналізуючи світлину,  навести дані про виявлені вами

екологічні чинники, які діють на цій місцевості?

Що  тут  відбувається  з  рослинами?  А  з  тваринами?А  з  людьми?

Правильно, рослини висихають, урожай гине, а також гине й багато травоїдних

тварин, які з  різних  причин  не можуть мігрувати, кількість хижаків різко

зменшується. Подумайте, і наведіть ще подібні приклади, відомі вам.

4.1.1.Температура На переконання М. Бігона і співавторів (1989), температура

повітря  як  чинник  і  як  найважливіша  з  умов  найбільше  впливає   нам

життєдіяльність організмів. Ю. Одум (1986) відмічає, що діапазон існуючих у

Всесвіті температур  дорівнює  тисячам  градусів,  і  у порівнянні з ним межи,

в яких може  існувати  життя, наскільки це нам відомо, надто вузькі – близько

300°С, від  – 200°С до  +100°С. Насправді більшість видів і більша частина

активності  приурочені  до  ще  більш вузького  діапазону  температур.  Окремі

види бактерій і водоростей здатні жити і розмножуватися в гарячих джерелах –

для бактерій при температурі 88°С, для синьо-зелених водоростей – близько

80°С, а для найбільш стійких риб і комах – близько 50°С. Отже, температура є

важливим і надто часто лімітуючим чинником. Температурні ритми  разом  зі

світловими,  припливно-відпливними  і  ритмами  зміни  вологості  у  значному
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ступеню  контролюють  сезонну  і  добову  активність  рослин  і  тварин.

Температура часто створює зональ-ність  і стратифікацію у водних і наземних

місцях проживання. Мінли-вість температури повітря і води надто важлива з

екологічної  точки зору. Температура,  яка  коливається від 10° до 20°С (при

середній  температурі  15°С)  не  обов’язково  діє  на  організми  так  само,  як

постійна  температура  15°С.   Життєдіяльність  організмів,  які  в  природі

зазвичай зазнають впливу перемінних температур (які  спостерігаються в

більшості  районів  з  помірним  кліматом),  зазнає  утиску  частково  або

повністю або уповільнюється при дії  постійної температури.  В усякому

разі, стимулюючий ефект перемінних температур, насамперед в помірній зоні,

можна вважати чітко встановленим.

Отже,  організми,  зокрема  й  людина,  які  живуть  на  земній  поверхні

зазнають дії  потоку енергії,  яка складається із  сонячного випромінювання і

довгохвильового  теплового  випромінювання  від  об’єктів,  що  знаходяться

поблизу.  Обидва  ці  чинники  і  визначають  кліматичні  умови  середовища

(спробуйте   назвати   ці   чинники).   Правда,   проходячи  через  атмосферу,

сонячне   світло   експоненційно  послаблюється;  в  ясний  літні  південь  до

поверхні  Землі доходить не  більше 67 % його енергії.  А проходячи через

хмарний  покрив,  воду  і  рослинність,  сонячне   світло   ще   більше

послаблюється,  і  в  ньому  значно

змінюється розподіл енергії  по різним

ділянкам спектра.

І  тільки  незначна  частина

сонячного  випромінювання

використовується  рослинами  у

фотосинтезі, який забезпечує енергією

живі компоненти екосистеми. Ю. Одум

зазначає,  що  надходження  сонячної

енергії  до  автотрофного  шару

екосистеми за добу зазвичай варіює від

100  до  800  кал/смˉ²/мінˉ¹  (тобто  у

середньому  становить  близько  300-

400кал/смˉ²). 
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Ці дані  відносяться  до  помірної  зони.  Таким чином,  фотосинтез  (який

потребує саме денного світла) може відбуватись і в похмурі (захмарені) дні, і

під шаром чистої води незначної товщини.

Мал. 12. Як ви вважаєте, у людей в екстремальних умовах, як на світлині, життє-
діяльність організму уповільнюється, чи, навпаки, стимулює до активної дії?

Під  час  вивчення  взаємозв’язків  між  організмами  і  температурою

оточуючого  їх  середовища  прийнято  усі  організми  поділяти  на  два  типи:

теплокровні і холоднокровні. М. Бігон і співавтори (1989) вважають, що ці

терміни суб’єктивні і неточні. Більш задовільний поділ на гомойотермних і

пойкілотермних. Проте, вважають автори, найкращим є поділ організмів на

ендотермів і  ектотермів.  Перші  при  зміні  температури  середовища

підтримують приблизно постійну температуру тіла за рахунок внутрішньої

теплопродукції покладаються тільки на зовнішні джерела. Грубо говорячи,

зазначають  автори,  подібний  поділ,  з  одного  боку,  відповідає  відмінності

між  птахами   і   ссавцями  («ендотермами»)  й  іншими  тваринами,

рослинами,  грибами  і  найпростішими  («ектотермами»)  –  з  іншого  боку.

Але і ця відмінність не абсолютна.

Виявляється, у деяких птахів і ссавців  під час заціпеніння або зимової

сплячки температура тіла знижується. Багато плазунів, риб і комах (наприклад,

бджіл,  метеликів,  бабок)  у  змозі  деякий  час  регулювати  температуру  тіла,

використовуючи  для  цього  тепло,  яке виробляється в середині  організму.

Також у деяких рослин,  наприклад філодендрону (Philodendron)  і  скунсової

капусти метаболічне тепло підтримується  відносно постійна температура в
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енергії  Сонця,  температурі  і  вологості  повітря,  сніговому  покриву,

атмосферному тиску, руху повітря, атмосферному електричному впливу.

Мал. 13. Як на вашу думку, що сприяє виживанню тут цих птахів?

4.1.2. Світло є одним із найважливіших екологічних чинників. Ю.Одум

зазначає, що по  відношенню  до світла у організмів  одразу виникає проблема:

по-перше,  дія  прямого   сонячного   світла   на   протоплазму для  організму

смертельна,  по-друге, світло є первинним джерелом енергії, без якого життя

неможливе.  Тому  більшість  морфологічних  і  поведінкових  характеристик

організмів  пов’язані  з  розв’язанням  цієї  проблеми.  Еволюція  біосфери  в

цілому була спрямована головним чином на «приборкання» сонячного світла,

яке надходило на земну поверхню, і використання корисних складових світла і

послаблення  негативних  або  захист  від  них.  Отже  світло  –  це  не  тільки

життєво важливий чинник, але й лімітований, при чому на максимальному і

мінімальному рівнях.

Проте,  виявилось,  що  організми  не  тільки  самі  пристосовуються  до

фізичного  середовища,  але  й  своєю  сумісною  діяльністю  в  екосистемах

пристосовують геохімічне середовище для власних біологічних потреб. Отже,

угруповання організмів, а також їх середовище життя розвиваються як єдине

ціле.  За  Ю. Одумом,  зелені  рослини ефективно поглинають синє  і  червоне

світло,  найбільш  важливе  для  фотосинтезу.  Натомість,  відбиваючи  ближнє

інфрачервоне випромінювання,  яке несе основну частину сонячної  теплової

енергії, листя наземних рослин запобігають загрозливого перегріву. Крім того,
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листя ще охолоджуються завдяки випаровуванню, а водні рослини, зрозуміло,

охолоджуються водою.

Мал.  14.  Скажіть,  як   можна  за  світлиною  вважати  дію  сонячного
світла: прямою чи опосередкованою? Поясніть, чому?

Кожному з  вас  мабуть  відомо,  що абіотичне середовище (зовнішні  або

фізичні чинники)  контролює  діяльність  організмів. Але, зазначає Ю. Одум,

не  усі  розуміють,  що  й  організми  у  свою  чергу  впливають  на  абіотичне

середовище  і  контролюють  його  найрізноманітнішими  способами. Невже

це  можливо,  щоб  організми  могли  контролювати  середовище  свого

життя? Так, можливо. Виявляється, організми  постійно змінюють фізичну і

хімічну природу  інертних  речовин  середовища,  віддаючи у середовище нові

з’єднання і джерела енергії. Американський вчений А. Редфілд зібрав дані, які

свідчать про те, що «кисень повітря і нітрати, які містяться в морській воді,

утворені  внаслідок  життєдіяльності  організмів  і  у  значному  ступеню

контролюються  ними  і,  крім  того,  кількість  цих  життєважливих  речовин  в

Світовому  океані  визначається  біологічним  колообігом  фосфору.  За  своєю

злагодженістю  і  бездоганною  організацією  цю  систему  можна  порівняти  з

неперевершеним  годинником,  але  на  відміну  від  годинника  «механізм

заведення»  моря  не  сконструйований  інженерами  і  дія  його  нам  мало

зрозуміла»  [23,  с.  38].  А  рослини  пустель  утворюють  ґрунт,  відмінний  від

піщаної  поверхні (мал. 15).
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Склад   атмосфери   з  її  унікально  високим  вмістом  кисню  і  низьким

вмістом  двоокису  вуглецю,  а  також  помірні  температурні   умови  і  умови

кислотності на поверхні Землі неможливо пояснити, якщо не враховувати, що

основну роль тут  зіграла  буферна  активність   різних  форм  життя.  Воно

продовжувалось  координованою  активністю  рослин  і  мікроорганізмів,   що

згладжували коливання  фізичних  чинників,  які проявилися б у відсутності

добре організованих живих систем.

Мал. 15 Якживуть тут рослини і тварини?  Чи дійсно тут, рослини
утворюють особливий ґрунт?

Доведено, що світло є  лімітуючим і  регулюючим чинником для живих

організмів.  Сонячне  випромінювання  являє  собою  електромагнітні  хвилі

найрізноманітнішої  довжини. Через атмосферу Землі легко проходить світло,

яке  відповідає  двом   областям  спектра.  Це  видиме  світло  у  поєднані  з

нимобласті спектру, а також радіохвилі  довжиною  понад 1 см.

Виявлені  довгі  радіохвилі,  як вважають деякі  дослідники,  мають певне

значення для перелітних птахів  й інших організмів. Відомо, що і тварини, і

рослини реагують на різну довжину світла. Тому для екологів важливі якісні

ознаки  світла (довжина  хвилі  та  колір),  інтенсивність (діюча  енергія  в

калоріях) і тривалість впливу (тривалість дня). 
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Кольоровий  зір  поширений  в  різних  таксономічних  групах  тварин

«плямисто»;  він, мабуть, добре розвинений у одних видів членистоногих,  риб,

птахів  і ссавців, але відсутній у інших видів тих самих груп (наприклад, серед

ссавців кольоровий зір добре розвинутий тільки у приматів) [23, с. 270-271].

Як і слід  було  очікувати, зазначає Ю. Одум, і  у  наземних, і у водних

рослин  інтенсивність  фотосинтезу   пов’язана  з  інтенсивністю  світла

лінійною  залежністю   до   оптимального  рівня  світлового  насичення,  за

яким здебільшого слідує зниження інтенсивності фотосинтезу, при високих

інтенсивностях  прямого  сонячного  світла.  Тут  вступає  у  дію компенсація

чинників, оскільки окремі рослини і цілі угруповання пристосовуються до

різних  інтенсивностей  світла,  стаючи  «адаптованими  до  тіні»  (тобто

досягають  насичення  при  низькій  інтенсивності)  або  «адаптованими  до

прямого  сонячного  світла».  Отже,  за  пристосуванням  до  тривалості

освітлення  рослини   живуть   в   різних   умовах  і  мають  різні  назви:

тіньолюбних,які  живуть  у  нижніх ярусах  фітоценозів;  світлолюбних,  які

нормально  розвиваються  при  достатньо  яскравому  світлі  (лучні  трави,

рослини пустель,  дерева  верхнього  ярусу)  та  тіньовитривалих –  широко

пристосовані види рослини помірних зон.

Крім того, світло виступає фотоперіодичний чинник-стимулятор завдяки

якому рослини вступають у черговий цикл росту і розвитку – за тривалістю

доби і порами року. Спостерігаючи за рослинами можна з них зробити клумбу-

годинник,  оскільки кожна рослина прокидається від  сну і  засинає  у суворо

призначений час.
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Мал. 16 . Як на вашу думку, рослинність на світлині світлолюбива 
чи тінелюбива?

Морський  фітопланктон  також  адаптований  до  рослини  низької

інтенсивності світла, оскільки світло  високої  інтенсивності, навпаки, дуже

сильно його пригнічує, і внаслідок максимум продукції в океані припадає не

на  поверхневий  шар,  а  на  шар,  який  лежить  дещо  нижче.  З  космічного

простору безперервно на земну поверхню  йде  космічне випромінювання – це

випромінювання,  яке  складається  з  корпускулярної  і  електромагнітної

компонент.  Космічне  та  іонізоване  випромінювання,  яке  надходить  від

природних радіоактивних речовин, що міститься у воді і ґрунті,  та гірських

порід, утворюють так зване  фонове випромінювання,  до  якого адаптована

нині  існуюча  біота,  зокрема  і  люди.  Ймовірно,  що  потік  генів  у  біоті

підтримується завдяки наявності  цього фонового випромінювання. В різних

частинах  біосфери природний фон різниться  у  три-чотири рази.  Найменша

його  інтенсивність  спостерігається  поблизу  поверхні  океану  і  в  його

поверхневих шарах, а найбільша – на великих висотах в горах, особливо  якщо

вони складені гранітними породами, які мають значну кількість радіонуклідів.

Головним  джерелом  космічних  променів,  крім  сонячних,   є  вибухи

наднових зірок в нашійГалактиці та інших галактик Всесвіту. Упродовж всієї

історії  розвитку  Землі  (близько  5  млрд  років)  космічне  випромінювання

істотно  вплинуло  на  виникнення  та  еволюцію  біосфери.  Доведено,  що  в

наслідок дії космічного випромінювання стимулюється радіоактивний розпад

певних хімічних елементів, що спричинює зміни спадковості живих організмів

[5, с. 82].
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ЗАПИТАННЯ

1. Скажіть, яке значення для життєдіяльності організмів має температура

повітря?

-  Поясніть,  що  таке  фонове  радіоактивне  випромінювання  і  в  яких

районах воно спостерігається найбільше?

- Поясніть механізм поділу організмів на теплокровних і холоднокровних.

2.Поясніть, які екологічні функції виконує сонячне світло? Чому сьогодні

його впливу потрібно людині уникати?

-  Доведіть,  що  у  Світовому  океані  фітопланктон  і  зоопланктон

розташовуються у найбільш сприятливій зоні – верхньому шарі води?

-  Обґрунтуйте  твердження,  що  температура  повітря  є  досить  часто

лімітуючим чинником життя організмів.

3.  Поясніть,  яку   екологічні  чинники  мають  природу  походження  і

специфіку дії?

-Спробуйте   пояснити,  чому  ранком,  з  появою  перших  життєдайних

сонячних променів не всі квіти одночасно розкривають бутони своїх квітів для

вітання Сонця?

-  Спробуйте  пояснити,  чому  сонячне  світло  є  лімітуючим  для

життєдіяльності певних рослин?

- Дайте мотивоване пояснення твердженню вчених, що організми можуть 

-  На  світлині  пінгвіни  в  Антарктиді  під  час  зимової  хуртовини.

Подумайте, і скажіть, як вони  адаптувалися дотакого суворого життя? Чи усі з

них виживають? Якщо ні, то чому?

4.2.  Едафічні   чинники  (грец.  едафос –  основа,  ґрунт),  або  ґрунтові

умови, які впливають  на життя і поширення живих організмів.

Важливу  роль  нарівні  з  іншими чинниками   грають  роль  у  формуванні

біосфери  й  едафічні  чинники.  «Корені»  ціаней  (синьо-зелених

водоростей)уходять в архей на 3,8 млрд.  років тому (хоча є  дані  4,2 млрд.  і,

навіть,  4,5  млрдроків  тому)[9;  20а;  29а].  Самеціанеїй   створили  палеоґрунт

наприкінці  архею – початку  протерозою. Вже з  раннього  докембрію відомі

палеоґрунти   віком   2,4  млрд   років  (С.В.Мейєн,  1989,19).  В  докембрії

прибережна  припливно-відпливна   смуга   океанів  була  заселена

мікроорганізмами. Синьо-зелені водорості вийшли  на  прибережний  суходіл, що
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став проміжним середовищем, яке остаточно забезпечило  вихід  життєвих  форм

з водного середовища на суходіл та їх адаптацію до нових умов існування.

Едафічні  чинники активно брали участь в еволюції органічного світу і

одночасно   розвивались   і   видозмінювались   під  його  впливом,  набувши

сьогодні  виключної  своєрідності.  «Вони,  по-перше,  не  тільки  прямо  або

опосередковано  впливають  на організми, але одночасно слугують постійним

або тимчасовим середовищем життя для багатьох видів живих істот різного

рівня  організації,  тобто  відносяться  до середовище утворюючих чинників.

По-друге, ґрунт  є  продуктом  динамічної  взаємодії  між  первинними  і

вторинними гірськими породами, кліматом і органічним світом, а в наш час і

людською діяльністю.  По-третє, едафічні чинники знаходяться наче на межі

абіотичних  чинників  з  біотичними.  Тому  ґрунт  В.І.Вернадський  називав

біокосним  тілом. Потрібно  пам’ятати,  що  едафічні  чинники  мінливі  у

просторі, що можна прослідкувати за ландшафтними зонами  у відповідності з

загальним  законом  зональності  В.  В.  Докучаєва,  а  також  за  едафічними

умовами, які істотно відрізняються навіть в межах однієї природної зони на

сусідніх ділянках з неоднаковим рельєфом, мікрокліматом і рослинністю. Усі

ці особливості впливають на органічний світ: на рослинність безпосередньо, а

на  тварин  –  і  прямо  і  опосередковано,  і  у  значному  ступеню  формують

біосферу»[1, с. 99].

Отже,  потрібно  чітко  розуміти,  що  ґрунт  –  найважливіший  елемент

біосфери,  без   якого  ніщо живе на  Землі  не може існувати.  У кінцевому

рахунку саме ґрунт,  який складається із  твердих частинок,  повітря,  води і

мікроорганізмів,  які  живуть  в  ньому,  забезпечують  і  підтримують  життя,

створюючи біологічно чисту воду, оптимальний склад повітря і різна їжа.

У ґрунті зосереджена майже половина рослинної речовини суходолу. А в

пустелях, на високогірних  плато  і в тундрі ґрунт – це майже єдине житло

живої речовини, основну масу якого тут представляють корені рослин (на їх

долю приходиться тут до 97 % усієї рослинної маси).

Ґрунтова  оболонка  Землі – загальнопланетарна  скарбниця, яка зберігає ту

частину  енергії,  що  вловлена  рослинами  з  допомогою  фотосинтезу,  яка

перейшла у перегній, – у перегної суходолу зосереджено 10¹°ˉ²° ккал енергії,

що  запасли  рослини.  Разом  з   перегноєм  у  ґрунті  накопичуються  й  такі

елементи, як вуглець, фосфор, азот, кальцій, магній, мідь й інші мінерали –
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необхідні елементи живлення рослин. Крім того, ґрунтова оболонка Землі є

приймачем дощової вологи, тому саме ґрунт визначає баланс прісної води на

всій планеті, формує стік води і її хімічний склад.

Ґрунтовий  покрив  і  населяючи  його  організми  виконують  роль

універсального  біологічного  адсорбента  –  вічного  чистильника  і

нейтралізатора  забруднень.  Людство  надто  довго  і  безкоштовно

користувалось  «самоочищенням  природи»  від  побутових  господарських

покидьків.

Таким чином, ґрунт і мікроорганізми, що живуть в ньому, забезпечують

саме  існування  життя.  З  цього  виникає  питання:  «Чому  ж  люди  не

розуміючи катастрофи, що наближається, спокійно спостерігають, як

щорічно свідомо руйнується життєдайний ґрунт?».

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

 Чи знаєте ви,  що царство ґрунту має  мільярдне  населення  різно-

манітних живих організмів?

Ґрунт – надзвичайно  перенаселене  царство  Землі без сонця і світла,

темний світ, де  володарюють  власні  закони  і йде така сама жорстока

боротьба за існування, як і на поверхні ґрунту.
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Наприкінці   Х1Х ст.  рухнуло уявлення про ґрунт як мертве тіло,  про

продукт  безжиттєвих  скель,  і  у  той  же  час  було  встановлено,  що ґрунт  –

царство  має  власних   мешканців.  Завдяки  працям  мікробіолога

С.Н.Віноградського  вчені  розпочали   масовий  «перепис  ґрунтового

населення». 

Правда,  цей перепис незавершений ще й нині.  Але вже перші надійні

дані,  отримані  тільки  для  частини  мешканців  «темного  царства»,  були

вражаючими.  Ю.Ф.Новіков  (1972,  52)  наводить  на  той  час  такі  дані,  які

встановив англійці  в  ґрунтах  дрібних  тварин  на  дослідній  станції  в

Ротамстеде  в  мільйонах  штук  на  1  гектар  у  шарі  завтовшки  22,5  см:  на

пшеничному полі  з  добривами 211,5,  без  добрів  –  95,5,  а  на  луках  251,2.

Загальна вага представників ґрунтової фауни коливається між 1,5 і 4 тонни на

кожному гектарі,  що  у  декілька  разів  більше  ваги  травоїдних  тварин,  які

приходяться  на  ту  саму  поверхню.  І  це  без  врахування  мишей,  ховрахів,

кротів  й  ін.  І  це  без  ґрунтової  флори,  яка  ще  більш різноманітна.  Одних

бактерій  в  кожному  кубічному  сантиметрі  ґрунту  нараховується  декілька

мільйонів. Разом з актиноміцетами, водоростями і протозоа живі організми

цієї групи дають ті ж

саме 1,5 – 4 тонни на гектар.  Загалом жива частина ґрунту становить

біля  1%  ріллі.  Біосфера  червив,  нематод  і  ґрунтових  бактерій  створює

замкнутий  рівно  ваговий  світ.  Основна  частина  життя  жителів  цього

підземного  царства  витрачається  на  розкладання  трупів  тварин  і  рослин,
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внаслідок  чого  вони  отримують  їжу  і  енергію.  Кінцевим  продуктом

розкладання  органічних речовин є  окисли елементів  –  вода,  вуглекислота,

азотна і сірчана кислота. Усі вони необхідні для живлення рослин.

***

 Чи  можете ви сказати, чому мільйони  певної  групи тварин ґрунту

нині кінчають життя самогубством?

Уся поверхня  нашої  планети  вкрита  тонким  шаром ґрунту вже не один

раз побувала в шлунку кільчастого черв’яка. Якщо вийти після дощу теплою

літньою ніччю в сад,  зазначає Ю.Ф.Новіков (1972, 52 ),  і  прислухатись до

шереху,  ви  зрозумієте  –  це  черви  вийшли  на  поверхню подихати  свіжим

повітрям.  Вони,  повертаючись  до  себе  у  підземне царство,  захоплюють із

собою опале листя, травинки  і затаскують їх у свої нори. Пересуваючись у

ґрунті,  черви  розсувають  тілом  її  частинки  або  й  проковтують  їх.  Усе

проковтнуте  червами  –  ґрунт,  листя,  залишки  тваринок,  рясно  змочене

шлунковим соком, викидається з кишечнику в сильно подрібненому вигляді.

Екскременти червив утворюють зернисту структуру ґрунту. Мільйони червив

на  кожному  гектарі  працюють  вдень  і  вночі,  відновлюючи  цю  структуру.

Ґрунт безперервно оновлюється, в ньому йде безперервний обмін речовин, як

і в будь якому організмі.

Радіти б цьому диву-дивному і дякувати б Богові за таку працю…

Між  тим,  завдяки  посиленому  використанню  людиною  мінеральних

добрив  і  особливо  отрутохімікатів  ґрунт  поступово  перетворюється  у

своєрідну комору отрути,  з якої вимушене черпати  її  усе живе населення

ґрунтового  царства.  І  першими  поїдають  отруту  черви.  Отрута  їм  не  до

вподоби, але поїдаючи 

Отруєний ґрунт,  вони після  обробки отрутохімікатами полів  кінчають

життя  самогубством,  виповзаючи  на  поверхню.  Тут  їх  із  задоволенням

поїдають  птахи.  Отрута  тепер  накопичується  в  них.  Здихаючи,  вони

повертають ґрунту взяту отруту…

Проїдаючи  пустоти  в  ґрунті  і  пропускаючи  його  через  себе,  черви

рухаються від народження до смерті…
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ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть основні екологічні чинники. Які з них найголовніші?

-  Дайте  стислу  характеристику  одній  групі  чинників  (за  власним

вибором).

- Поясніть, яка роль червив в утворенні ґрунту?

2.- Скажіть, чи мають якесь практичне значення для людей екологічні

чинники?

- Поясніть, чому В.І.Вернадський назвав ґрунт самостійним біокосним

тілом? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами.

- Поясніть, чому ґрунт вважають біологічним адсорбентом?

3.Знаючи  про  життєдіяльність  ґрунту,  спробуйте  пояснити,  чому  у

ґрунтовому  повітрі  кисню  дещо  менше,  ніж  на  поверхні  ґрунту,  а

вуглекислого газу більше?

- Скажіть, чому про ґрунт пишуть «едафічні чинники», а не «едафічний

чинник»?

- Спробуйте  пояснити, чому  ґрунти такі  різні,  а не однакові на всій

планеті?

-  Поясніть,  які  чинники  сприяють  утворенню  зональності  ґрунтів?

Можливо скажете, хто обґрунтував  вчення про зональність ґрунтів?

4.3.  Біотичні  чинники –  це  чинники  живої  природи,  які  відбивають

явище  коацій,  тобто  різноманітні  форми  впливу  живих  організм  одне  на

одного у відповідному середовищі. Вплив організмів ви можете спостерігати з

боку рослин  (це фіто генний вплив), з  боку тварин  (зоогенний), а  також з

боку  грибів  і  мікроорганізмів.  Живі   організми   здебільшого    слугують

джерелом  їжі:  рослини  –  для  тварин,  тварини  –  для  хижаків,  а  рослини  і

тварини – їжа для людей. При взаємодії  організмів найчастіше розігрується

трагедія,  коли  один  організм   споживає  ресурс,  який   використовує  інший

організм, що призводить до  сповільнення  росту останнього, зменшення його

потомства і  зростання шансу загинути  від   виснаження,  або  стати легкою

здобиччю хижаків.
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Мал. 17 Мавританія. Незлічені орди саранчі з’єднуються у величезну 
темну хмару: вони знищують усі посіви на своєму шляху, їх приліт
 віщує голод. Щоб запобігти подібній кологічні загрозі, необхідно 

вивчити моделі поведінки комах, які володіють інстинктом роїтися,
 та їх вплив на життя людей.

Живі організми слугують середовищем життя: господар – для паразитів,

великі дерева – для епіфітів, хоча поселяються й рослини-паразити, сприяють

розмноженню  (комахи,  птахи-колібрі,  кажани),  а  також  оказують  хімічні

впливи.  Наприклад,  хімічний  вплив  однієї  рослини  на  іншу  відбувається  з

допомогою продуктів метаболізму –  фітонцидів,  глюкозидів, ефірного масла.

Це  явище має  назву  алелопатії (від.  грец.  –  allelon –  взаємно,  та  pathos –

страждання. Також запах  однієї  людини впливає негативно, або позитивно на

іншу.  Є  свідчення,  що  кореневища  пирію  своїми  виділеннями  затримують

проростання насіння культурних рослин, хоча в Китаї і Японії корені пирію

застосовують як чудові ліки. Тобто, формам біотичних відношень притаманна

конкуренція, хижацтво, симбіоз і паразитизм.

Кожен  організм  постійно  зазнає  на себе прямий або опосередкований

вплив інших живих істот, вступає у взаємозв’язок з представниками не тільки

свого виду, а й інших видів – мікроорганізмів, рослин і тварин, певною мірою

залежить від них і сам впливає на них.

Природа  утворена  з  різної  за  видом  і  складом  живої  речовини,  яка

розподілена по поверхні суходолу, в прісноводному середовищі і у Світовому

океані. Жива речовина, за В. І. Вернадським, складається з сукупності живих
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організмів, яка виражена у вазі (масі),

хімічному складі, кількості енергії та

в  характері  простору.  «Жива  речо-

вина  охоплює  усю  біосферу,  її

створює  і  змінює…вона  є

найбільшою  силою  в  біосфері  і

визна-чає усі процеси, які йдуть в ній,

і  розвиває  величезну  вільну

енергію…». Жива речовина біосфери

представлена  величезною  кількістю

надзвичайно  різноманітних  організ-

мів,  проте  усі  вони  можуть  бути

систематизовані, насамперед, за способом отримання і використання енергії,

що і визначає їх роль в біосфері. За цією ознакою  усі живі організми можуть

бути або продуцентами (виробниками), або консументами (споживачами),

або  редуцентами (руйнівниками).

Крім   того,  за   способом   живлення  живі  організми  поділяються  на

автотрофні  і  гетеротрофні.  «Автотрофні  організми –  здатні  синтезувати  усі

необхідні   їм  органічні  речовини  з  неорганічних,  використовуючи  у  якості

джерела енергії світло або деякі неорганічні з’єднання. В залежності від виду,

енергії, яку вони використовують, їх поділяють на фото- і хемотрофні організми.

Основні автотрофи на Землі – це зелені рослини (ф о т о т р о ф и). Вони є

разом з водоростями основним джерелом вільного кисню в атмосфері, вони

створюють  і  найбільшу кількість  органічної  речовини,  тобто  є  справжніми

продуцентами.

Х е  м о т  р  о ф н і   організми – організми,  які  утворюють органічну

речовину   за  рахунок  хімічної  енергії  ряду  неорганічних  з’єднань.  До  цієї

групи  організмів  за  своєю природою найбільш давніх  відносяться  бактерії,

мікроорганізми і деякі найпростіші.

Гетеротрофні організми – це організми, які в якості джерела енергії для

життєдіяльності використовують різні органічні або неорганічні з’єднання. До

них відносяться усі вищі тварини. Зокрема і людина. За способом виробництва

і накопичення енергії і органічної речовини вони можуть бути  к о н с у м е н т

а м и  або  р е д у ц е н т а м и [1, с. 100-101].
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4.4.  Антропогенні  чинники схарактеризовано  за  О.  А.  Челноковим  з

співавторами (2012, розділ 4.4, зі змінами і доповненнями), які зазначають, що

на  сьогоднішній  день  найбільше  значення   набули невластиві  природному

розвитку світу антропогенні чинники середовища, зумовлені безпосередньою

сукупністю

різноманітних господарських впливів на біосферу в цілому. Антропогенні

чинники  найчастіше  проявляються  у  формі  різних  забруднень  біосфери:

механічного,  хімічного,  біологічного  фізичного,  біоценотичного  і

ландшафтного.

Механічне  забруднення здійснюється  відходами  людської  діяльності:

полімерними матеріалами різного роду упаковок, тари, будівельним і побутовими

і  твердими відходами промислового виробництва, аерозолями і ін.

Повітря забруднюється аерозолями (пилом) дезінтеграції,  конденсації  й

іншими  речовинами,  що  утворюються  у  процесі  спалення  рідкого  і

газоподібного палива та фотохімічних реакцій в атмосфері.

Сьогодні в земній атмосфері міститься понад 20 млн тонн аерозолів, які

умовно можна поділити на:

o пилові тверді  частинки  у  повітрі,  що  утворюються  у  процесі

дезінтеграції:

o дим сконденсовані  високодисперсних частинок твердих речовин,

які  виникли  при  горінні,  випаровуванні  розплавів,  проведених  хімічних

реакцій;
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o туман – скупчення рідких частинок у газоподібному середовищі.

Ступінь  впливу  аерозолів  на  організм  людини  залежить  від  кількості  пилу,

який попав у нього і визначається його проникаючої здатністю.
o

Мал. 18. Смог. Сьогодні це явище спостерігається в багатьох великих містах.

Життєдіяльність  міст  і  сільськогосподарських  поселень  породжує  гори

відходів,  рідких стоків,  аерозолів,  які  буквально перетворили усі  структурні

рівні біосфери у колосальне звалище. Щорічно  у світі утворюється до 1,0-1,5

млрд т твердих виробничих і 400-450 млн т комунальних відходів. Звалища у

всьому  світі  займають  сотні  тисяч  гектарів  земель,  які  вилучені  з

сільськогосподарського обороту.

Хімічне  забруднення формується  внаслідок  зміни  природних  хімічних

властивостей  оточуючого  середовища  під  час  надходження  не  властивих  для

нього реакційноздатних хімічних речовин  в  концентраціях,  які  перевищують

фонові. Найбільш масовими хімічними забруднювачами є оксиди вуглецю, сірки

і азоту, вуглеводні, солі кислот і лугу, з’єднання сірки, фтору, фосфору, феноли.

Хімічне забруднення за характером впливу на здоров’я людей ділять на такі

групи:  токсичні,  подразнюючі,  сенсибілізуючі,  канцерогенні,  мутагенні,

впливаючи на репродуктивну функцію.  Сьогодні відомо понад 3 млн хімічних

з’єднань. Щорічно синтезується понад 100 000 нових речовин, внаслідок цього

людство знаходиться під загрозою впливу 40-50 тис. хімічних з’єднань різних

класів, не властивих природним умовам оточуючого середовища.
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Мал 19. Забруднення території України Cs-137

Біологічне  забруднення біосфери  здійснюється  біологічно  активними

речовинами: живими і мертвими клітками мікроорганізмів (бактерій, вірусів,

спірохет, грибів, найпростіших) і продукти їх метаболізму. Їх вплив викликає

різні алергічні реакції та інфекційні захворювання. Найчастіше це кандідози,

мікози.  Джерелами  біологічного  забруднення  також  є  споруди  біохімічного

очищення стічної води підприємств, лікарень, поліклінік, звалищ комунальних

і промислових відходів, тваринних ферм, птахофабрик.

У приміщеннях в кабінетній і домашній пилюці містяться мікроскопічні

сапрофітні кліщі, виділення яких і є причиною  розвитку алергії у людей.

Кліщі живуть у постільних речах, килимах, м’яких меблях, навіть в одязі.

В  домашній  пилці  присутні  також епідермальні  алергени із  шерсті  кішок і
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собак, інших домашніх тварин, пір’я птахів, а також містить спори пліснявих

грибів, які є активними алергенами.

Фізичними  видами забруднення оточуючого середовища є – радіоактивне,

акустичне, вібраційне, електромагнітне, теплове і світлове.

Радіоактивне забруднення пов’язане з підвищенням природного радіоактивного

фону й рівня  змісту в середовищі радіоактивних елементів і речовин. 

Основними  джерелами  радіоактивного  забруднення  середовища  є

випробування  ядерної  зброї,  атомні  реактори  і  особливо  аварії  на  них,

підприємства  атомної  промисловості,  технологічні,  медичні,  навчальні

прилади  і  обладнання,  зола,  шлаки,  відвали  з  радіоактивними  речовинами,

могильники радіоактивних елементів.

Мал.20. На контурних картах видно розподіл озону за даними з космосу.
Перехід від синього до блакитного, білого, сірого й чорного кольору означає
зменшення кількості озону над Антарктидою. У 1985 р. його було на 40%

менше, ніж звичайно.

З іонізуючими випромінюваннями населення  в  будь-якому місті  земної

кулі зустрічається щодобово. Це, насамперед, радіоактивний фон Землі, який

складається:

 з  космічного  випромінювання  –  вклад  у  середньорічну  дозу

опромінення  людини  становить  15,1%  (дані  на  2012  р.).  Але  сьогодні  в
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опромінення  людей  вмішується  посилене  надходження  на  Землю

ультрафіолетових променів у зв’язку із потоншенням озонового шару;

 випромінювання з наявних у ґрунті, будівельних матеріалів (зокрема

гранітного щебеню), повітрі і воді радіоактивних елементів – 68,8%;

 випромінювання від природних радіоактивних речовин, які  з їжею і

водою  потрапляють  у  середину  організму,  фіксуються  тканинами  і

зберігаються у тілі людини упродовж усього його життя – 15,1%;

 інших джерел – 1%.

У  Світовий  океан,  зазначає  М.І.Федючка  із  співавторами  (2007,  72)

надходять з річковим стоком радіоактивні речовини, захоронені контейнери з

хімічними і радіоактивними речовинами. Радіоактивне забруднення Світового

океану  становить  1,5·109  Кі,  а  через  Чорнобильську  катастрофу  в  біосферу

потрапило  5·107  Кі,  тобто  у  водах  Світового  океану  нині  міститься  30

Чорнобилів.

У зонах, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС, дослідники відзначають

прояв гігантизму листя дерев, у тварин народження нежиттєздатних мутантів,

появу вовкособак внаслідок схрещування вовків і кинутих напризволяще собак

тощо.

Електромагнітне  забруднення відбувається  внаслідок  зміни  у

оточуючому  середовищі  електромагнітних  властивостей,  які  призводять  до

глобальних та місцевих геофізичних аномалій і змінах в тонких біологічних

структурах живих організмів. Електромагнітний фон планети визначається в

основному електричними і магнітними полями Землі, радіовипромінюванням

Сонця,  Галактики  і  Всесвіту,  а  також  впливом  від  штучних  джерел:  ліній

електропередач, радіо і телебачення, промислові високо- і надвисокочастотні

установки, антенні поля, системи наземного і супутникового зв’язку і ін.

У  процесі  еволюційного  розвитку  усі  живі  організми  на  Землі

пристосувались до певних природних електромагнітних полів і були вимушені

виробити по відношенню до них не тільки захисні механізми, але й включити

їх у свою життєдіяльність.

Теплове забруднення здебільшого залежить від того, що в теплоагрегатах

планети  спалюється  величезна  кількість  викопного  палива,  що

супроводжується  викидом  в  атмосферу  діоксину  вуглецю,  інших  газо-  та
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пароподібних з’єднань і  виділенням 2  1020  Дж вільної  теплоти.  Відомо,  що

вуглекислий газ разом з оксидами азоту, метаном, водяними парами, озоном і

іншими речовинами відноситься до  парникових газів – а ці гази затримують

інфрачервоне   (теплове)  випромінювання  Землі  і  створюють  загрозу

підвищення середньорічних температур повітря у поверхні нашої планети, що

й має назву парникового ефекту.

Світлове  забруднення пов’язане  з  періодичним  або  тривалим

перевищенням рівня освітленості місцевості за рахунок використання джерел

штучного  світла.  Основним  джерелом  світлової  енергії  на  Землі  є  Сонце.

Сонячна радіація, що надходить на земну поверхню, створює для її мешканців

певний світловий режим, складовими якого є пряме і розсіяне світло.

Екологічно  значимими  є  такі  параметри  світла:  тривалість  впливу

(тривалість  доби),  інтенсивність (в  енергетичних одиницях),  якісний  склад

променевого потоку (спектральний склад). Усі живі організми тонко реагують

на зміни тривалості світового впливу, вони здатні відчувати зовсім  незначні

зміни  співвідношення   світлового  і  темного  періодів  доби.  Ця  здатність

реалізована  в  явищі  фотоперіодизму,  який  пов'язаний  з  феноменом

біологічного  часу,  утворюючи   легко  пристосований  механізм  регулювання

функцій  організму  в  часі.  Фотоперіодизм  поділив  живі  істоти,  зокрема  й

людей, на дві групи за часом активності – на денних («жайворонки») і нічних

(«сови»).  Тривалість  світлового  дня  впливає  на  тривалість  менопаузи  для

комах; сезонність у рослин і динаміку їх росту; розвиток зимового хутрового

покриву  у  звірів;  циклічність  статевої  активності,  плодовитість,  міграцію

тощо.  Інтенсивність  світла  керує  всією біосферою,  впливаючи  на  первинне

продукування органічної речовини організмами-продуцентами.

Видима  частина  спектру  зумовила  появу  у  тварин  і  рослин  важливі

пристосування: у зелених рослин сформувався світлопоглинаючий комплекс, з

допомогою якого здійснюється процес фотосинтезу,  виникли різнокольорові

квіти; у тварин з’явився кольоровий зір, окраска покриву тіла.

Важливо  людям  розуміти,  що  ультрафіолетові  промені  практично

повністю  поглинаються   першими   шарами   клітин   покривних  тканин  і

сприяють синтезу в організмі вітаміну  D. проте тривалий  і потужний вплив

великих  доз  ультрафіолетового  випромінювання  викликає  руйнування
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покривних клітин , індукує підвищене утворення пігменту меланіну і сприяє

розвитку злоякісних новоутворень.

Ландшафтне  забруднення пов’язане  з  вирубуванням  лісів,

зарегулюванням  водотоків,  кар’єрною  і  шахтною  розробкою  корисних

копалин, будівництвом шляхів, ерозією ґрунтів, осушенням земель, лісовими і

степовими пожарами, урбанізацією й іншими чинниками.

Мал. 21. Непланомірне і безжальне, скоріше хижацьке,
вирубування лісів. Чому?
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Мал. 22. Дві світлини характеризують два різних типу антропогенного впливу
на природне середовище. Спробуйте пояснити, який з цих впливів найбільше

завдав і завдає шкоди природному середовищу?

Мал.23.Колись тут, в басейні р. Амазонки,  розкошували дощові екваторіальні
ліси. Нині тут видобувають залізну руду…А як же унікальний ліс?
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Мал. 24. Так відкритим способом видобувають кам’яне вугілля… Знищено
найродючіші у світі чорноземні ґрунти, які ніколи не відродяться. Така ціна

нашому добробуту. Чи можна інакше поступити?

Отже, «екологічні  чинники середовища оказують на живі організми різні

впливи, тобто можуть впливати як подразники, які викликають пристосувальні

зміни   фізіологічних   і  біохімічних  функцій;  як  обмежувачі,  які

унеможливлюють   існування   в   даних   умовах;   як  модифікатори,  які

викликають  анатомічні  і  морфологічні  зміни  організмів;  як  сигнали,  які

свідчать про зміну інших чинників середовища» [21, с. 13].

Людина,  безсумнівно,  інтенсивніше,  ніж  інші  організми,  намагається

змінювати  фізичні  умови  середовища  для  задоволення  власних

безпосередніх потреб, не  помічаючи при цьому, що рубить сук,  на якому

сидить.  Знищуються  біотичні  компоненти,  фізіологічно  необхідні  для

нашого  існування,  порушуються  глобальні  рівноваги.  Оскільки  людина

відноситься  і  до  гетеротрофних і  до  фаготрофних організмів,  які

процвітають на вершині складних харчових ланцюгів,  вона залежить від

природного середовища, не дивлячись на усю досконалість розвиненої нею

техніки. Намагаючись усіма засобами знизити рівень забрудненості, людина

повинна також зберігати цілісність і великомасштабність буферної  системи

життєзабезпечення» [4, с. 38].
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ЗАПИТАННЯ

1. Спробуйте  пояснити,  чому  у  нас  відсутнє  жахливе  явище  –

нашестя саранчі?

-  Поясніть,  що  скривається  за  поняттям  «жива  речовина»?  Хиба

речовина може бути живою?

- Дуже дивно, що у біологічному забрудненні звинувачують домашніх

улюбленців. Поясніть, чи так це? Невже потрібно відмовитись від них?

2. Як на вашу думку, чи можуть рослини ненавидіти одна одну?Битися

вони не можуть, а як тоді жити разом?

- Дайте обґрунтовану відповідь, чому біологи відносять вид людини до

тварин, та ще й відзначають – це усеїдний вид?

-  Спробуйте  пояснити,  чому  в  природі  при  наявності  продуцентів  і

консументів ніяк не можна обійтися без редуцентів?

3.-  Еколог  Ю.  Одум  зазначає,  що  концепція  лімітуючих  чинників  не

обмежується тільки фізичними та едафічними чинниками, оскільки біологічні

взаємовідносини («взаємодії», або «біологічні чинники середовища») не менш

важливі   як   регулятори   розподілу   і  чисельності  організмів  у  природі.

Спробуйте довести правильність цього твердження.

-  Спробуйте  обґрунтувати  власний  проект,  як  ефективно  налагодити

боротьбу з аерозолями, які, не дивлячись на прийняті закони про їх заборону,

продовжують надходити у природне середовище.

-  Нас  лякають  тим,  що  іонізуюче  випромінювання  впливає  на  нас

цілодобове не тільки з Космосу, а й з усіх боків. Поясніть, як же нам і усім

живим  організмам  вдається  витримати  його  і  не  загинути?  Можливо  це

вдається не усім?

- Поясніть,  чому потрібно бути обережним приймаючи влітку сонячні

ванни?

Чому ж тоді у людей виникає непереборне бажання обов’язково поїхати

в  південні  країни  з  надзвичайно  жарким  кліматом,  де  є  велика  загроза

захворіти?
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ТЕМА 5 
Поняття екосистеми.
Елементи екологічних систем

Екосистема  –  угруповання  знаходиться  у  тісній  взаємодії  із  зовнішнім

світом: клімат і ґрунт впливають на угруповання і, навпаки, уповання впливає  на

ґрунт  і  формує  свій  власний  внутрішній  клімат  (або  мікроклімат);  енергія  і

речовина надходять із зовні, дозволяючи угрупованню виконувати власні життєві

функції  і  синтезувати  речовину,  яка  переміщується  із  одного  організму

угруповання до іншого і знов повертається в оточуюче середовище. Угруповання

і  його  середовище,  які  розглядаються  разом  як  функціональна  система,  яка

утворює єдине ціле і яка характеризується притаманними їй потоком енергії і

коло обігом речовини, має назву екосистеми (Р.Уїттекер, 1980, 9).

Термін  екосистема  ввів у науковий світ  англійський ботанік у 1923 р.

А. Тенслі. основна функціональна одиниця в екології, оскільки в неї входять і

організми,  і  неживе  середовище  –  компоненти,  які  взаємно  впливають  на

властивості одне на одного і необхідні для підтримки життя в тій її формі, яка

існує на Землі 

Мал. 25 Коралові рифи – надзвичайно багаті екосистеми
 Спробуйте довести це.
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Екосистема на відміну від біогеоценозу немає розмірів, вона не обмежена

рамками конкретного ландшафту. 

Оскільки будь  яка  сукупність  організмів  і  неорганічних компонентів,  в

якій  може  здійснюватись  колообіг  речовин,  має   назву  екосистеми,  то  при

подібному підході неорганічні і органічні чинники виступають як рівноправні

компоненти   і  вже   неможливо  відокремити  організми  від  конкретного

оточуючого середовища. 

Екосистеми є основними одиницями природи на поверхні Землі. В деяких

типах  екосистем,  відмічають  Н.М.Чернова  і  А.М.Билова  (1988,  210),

винесення  речовини  за  їх  межі  настільки  значний,  що  їх  стабільність

підтримується в основному за рахунок притоку такої ж кількості речовини із

зовні,  оскільки  внутрішній  колообіг  мало  ефективний.  Такими  є  проточні

водойми,  річки,  струмки,  ділянки  на  стрімких  схилах  гір.  Інші  екосистеми

мають значно повніший колообіг  речовин і  відносно автономні  (ліси,  луки,

степи  на  плакорних  ділянках,  озера  тощо).  Проте  жодна,  навіть  найбільша

екосистема 

Землі не має повністю замкненого коло обігу. У відповідності з ієрархією

угруповань  життя  на  Землі  проявляється  і  в  ієрархічності  відповідних

екосистем. Екосистемна  організація  життя  є  одним з необхідних  умов її

існування. Запаси біогенних елементів, з яких будують тіла живі організми,  на

Землі в  цілому  і   на кожній конкретній ділянці на її  поверхні  небезмежні.

Тільки система колообігів могла надати цим запасам властивість безмежності,

необхідну  для  продовження  життя.  Підтримувати  і  здійснювати  колообіг

здатні  тільки  функціонально  різні  групи  організмів.  Таким  чином,

функціонально-екологічне  різноманіття  живих  істот  і  організація  потоку

отримуючи  з  оточуючого  середовища  речовин  в  цикли  –  найдавніша

властивість життя.

Паралельно з розвитком поняття екосистем відбувався й розвиток вчення

про  біогеоценоз,  автором  якого  був  В.Н.Сукачьов  (1942).  «Біогеоценоз –

однорідна ділянка земної поверхні з певним складом організмів, що населяють

її  (бактерій,  грибів,  рослин, тварин),  та комплексом абіотичних компонентів

(повітрям,ґрунтом, ґрунтовою і поверхневою водою, сонячною енергією та ін.),

пов’язаних між собою обміном речовини та енергії в єдину природну систему.

Сукупність  живих компонентів  біогеоценозу становить  біоценоз,  неживих –
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біотоп. Біогеоценози  є  наземними  та  водними»  [21,  с.  48].  Екосистеми

являють  собою  відкриті  системи,  тому  важливим  є  середовище  на  вході  і

середовище на виході. У свою чергу, сукупність усіх екосистем Землі у межах

літосфери,  атмосфери  і  гідросфери,  з  якими  взаємодіють  живі  організми,

утворюють  найбільшу  екологічну  систему  Землі  –  біосферу.  Проблеми

біосфери у цілому розробляє глобальна екологія.

Обидві концепції – екосистем і біогеоценозів – доповнюють і збагачують

одна  одну,  дозволяючи  розглядати  функціональні  зв’язки  угруповань  і

оточуючого їх неорганічного середовища в різних аспектах і з різних точок зору.

У відповідності  з  рівнями організації  живої  матерії  глобальна  екологія

поділяється на певні розділи (І.А.Шамільова, 2004, 12-15);

 аутекологія (з  грец.  autos –  сам)  –  розділ  екології,  що  вивчає

взаємовідносини окремих організмів з  оточуючим середовищем. Термін був

уведений в науку у 1896 р. саме для позначення екології особин. Аутекологія

розглядає  організми  (особини)  як  живі  істоти,  які   володіють  сукупністю

властивостей, відрізняючи їх від неживої матерії: клітинна організація, обмін

речовин, розмноження мінливість і спадковість, ріст і розвиток, подразливість,

рух, а також пристосовуваність до умов існування;

 організм –  це  відкрита  біологічна  система,  яка  складається  із

взаємозалежних  і  підпорядкованих  елементів,  взаємовідношення  яких  і

особливості  будови  детерміновані  їх  функціонуванням  як  цілого.  Кожний

організм має власну структуру (будову), абсолютно специфічну і притаманну

тільки його виду. Організм являє собою конкретну одиницю обміну речовин, і

в цій функції він виступає як самостійна біологічна система, яка знаходиться у

тісних взаємозв’язках із зовнішніми умовами і з більш значними біологічними

системами.

Усі  організми,  що   живуть  на  землі,  надзвичайно  різноманітні,

поділяються на тих, хто не має клітинної будови – це найпримітивніші віруси і

фаги, й тих, хто має клітинну будову. Перші відносяться до єдиного царства –

вірусів (лат. virus – отрута) – неклітинні форми життя. Віруси здатні проникати

у певні живі клітини і розмножуватися тільки у середині  цих клітин. Віруси

бактерій мають назву фагів (грец. phagos – пожиратель) або бактеріофагів.

Натомість,  організми  з  клітинною  будовою  об’єднуються  у  імперію

клітинних  або  каріот  (грец.  karyon –  ядро  горіха).  За  наявністю  або
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відсутністю ядра клітинні організми поділяють на два  надцарства:без’ядерні

– прокаріоти і 

які мають ядро –  еукаріоти  (грец. «протос» – перший, «еу» – власне,

справжній).  До  першої  групи  відносять  бактерії,  архебактерії,  синьо-зелені

водорості. До другої – усіх тварин, рослини і гриби. Кожна група виконує свою

роль у біосфері.

Отже, екосистемою можуть бути названі тільки ті об’єднання життя, які

характеризуються  певною  стабільністю  і  володіють  чітко  функціонуючим

внутрішнім коло обігом речовин.

5.1. Вид. Критерії виду.

Вид (species) – основна структурна екологічна одиниця в системі живих

організмів.  Кожний  вид  займає  конкретний  ареал  і  представлений  на  ній

системою популяцій. Вважається, що вид живих організмів є якісним етапом

їх  еволюції.  Це  сталося  у  вендський  період  протерозою,  після  того,  як

рослинні  організми  з  успіхом  почали  освоювати  суходіл.  Наявність  на

суходолі  більшої,  ніж  у  водному середовищі,  екологічних ніш,  зазначають

Дж.Аллен  і  М.Нельсон  1991,  36-38),  пояснює  той  факт,  що  на  долю

сухопутних видів припадає понад 90% загальної кількості видів у біосфері.

Характерною особливістю екосистем суходолу є сукцесія – послідовна зміна

у процесі розвитку менш складних рослинних і тваринних угруповань більш

складними.  Такий розвиток спрямований на формування у всіх угруповань

стійкої стадії з найбільшим – за даними умовами оточуючого середовища і

наявної спадковості – видовим різноманіттям, біологічною продуктивністю і

можливостями  енергетичного  обміну.  Більшими  і  різноманітними

можливостями еволюційного розвитку володіє рід. Вважається, що одні роди

зберегли здатність до утворення нових видів,  а інші вже вичерпали власні

еволюційні можливості  і  включають всього тільки по одному або декілька

нових видів.

Далі  автори  роз’яснюють, що  усім  родам відведено певний життєвий

цикл, у  першу  чверть якого у кожному з  них спостерігається бурхливий

процес утворення розгалужень, які розходяться у всі сторони, за ним слідує

спокійний, статичний період з незначними змінами або й взагалі без змін.

Закінчується  цей  період  формуванням  одним із утворених відгалужень

нового  роду  (псевдовимирання)  або  повним  витісненням  роду  його
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конкурентами за біотичним циклом (справжнє вимирання). Усе більш пильна

увага  сучасна  екологічна  наука  приділяє  одночасній  еволюції,  включаючи

взаємовідносини  між  хижаками  та  їх  жертвами,  травоїдними  тваринами  і

рослинами, спонукаючи й тих і інших до подальшого еволюційного розвитку.

Закінчують  розповідь  про  вид  автори   романтично:  розмаїття  видів

організмів означає різноманіття тих самих фарб на палітрі часу, які наносить

на своє полотнище художник-біосфера.

Вид   являє  собою  сукупність  особин,  які  володіють  спадковою

подібністю  не  тільки  морфологічних,  а   й  фізіологічних  і  біохімічних

особливостей,  які  вільно  схрещуються  і  дають  плодовите  потомство,  що

пристосоване  до  відповідних  умов  життя  завдяки   успадкованому  типу

взаємовідносин  з  абіотичним,  біотичним  і  частково  антропогенним

середовищем. Крім того, вид повинен займати в природі певну територію –

ареал  (територію  або  акваторію).  Вид  –  основний  таксономічний

(класифікаційний) підрозділ в систематиці мікроорганізмів, рослин і тварин.

Сучасна систематика рослин і тварин розробляється на основі єдиного

головного критерію –  ступеню спорідненості організмів. Про спорідненість

видів  говорить  глибока  внутрішня  подібність,  яка  прослідковується  на

перших  етапах  розвитку  особин.  Поділ  усіх  організмів  на  еврибіонтних  і

стенобіонтних за  широтою  діапазону  пристосувань  до  середовища  являє

приклад  найпростішої  екологічної  класифікації.  Інший  приклад  –  розділ

організмів на групи за характером живлення. 

Автотрофи  – організми,  які  використовують  в  якості  джерела  для

побудови   власного  тіла  неорганічні  з’єднання.  У  свою  чергу,  автотрофи

поділяються на фототрофів і хемотрофів.

Перші  для  синтезу  органічних  молекул  використовують  енергію

сонячного світла, другі – енергію хімічних зв’язків.

Гетеротрофи – усі живі істоти потребують їжу органічного походження.

Гетеротрофів поділяють на сапрофітів, які використовують розчини простих

органічних з’єднань,  і  голозоїв, які  поділяються  на  сапрофагів (живляться

мертвими рослинними залишками), фітофагів (вживають живі рослини),
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Мал. 26.Боротьба між мангустою і коброю –це боротьба за територію, чи
міжвидова боротьба? Бажано навести конкретні докази.

Зоофагів (вживають  живу  їжу)  і  некрофагів (трупоїдних  тварин).

В.І.Корміліцин  і  співавтори  (1997,  16)  характерними  для  виду  ознаки  і

властивості  називають  критеріями,  серед  яких  розрізняють

морфологічний,генетичний,фізіологічний,  географічний   і  екологічний.  В

основу  морфологічного  критерію покладено  подібність  зовнішньої  і

внутрішньої будови особин одного виду. Проте особини в межах виду іноді

настільки  мінливі,  що  тільки  за  морфологічною  ознакою  неможливо

визначити вид. На допомогу приходить генетичний критерій – характерний

для  кожного  виду  набір  хромосом,  строго  визначене  їх  число,  розміри  і

форма. Цей критерій є головною видовою ознакою, оскільки особини різних

видів, маючи різні набори хромосом, не можуть схрещуватись.

Фізіологічний  критерій визначається  за  подібністю  усіх  процесів

життєдіяльності  у  особин  одного  виду,  насамперед  за  подібністю

розмноження. Представники інших видів якщо й схрещуються, то потомство

їх безплідне. Хоча в природі є види, які при схрещування з іншими видами
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дають плодовите потомство, як деякі види канарок, зябликів, а серед рослин

верби й тополі.

Географічний критерій –   це  певний ареал, в якому поширений вид в

природі. ареали є великі і невеликі, суцільні і переривчасті, та стрічкові. Є

види,  поширені  повсюди,  здебільшого  у  зв’язку  з  діяльністю  людини

(бур’яни, комахи-шкідники і ін.).

Екологічний  критерій  – це  сукупність  чинників  зовнішнього

середовища, в якому поширений вид. наприклад, жовтець їдкий (Ranunculus

acris L.) поширений на луках, рідше на ланах, жовтець повзучий полюбляє

більш  зволожені  місця,  а  на  узбережжях  річок,  на  болотистих  місцях  –

жовтець жагучий (Ranunculus scleratus L.).

Отже,  для  встановлення  видової  приналежності  птаха  чи  тварин

недостатньо використати якийсь один критерій – потрібне тільки їх сукупне

застосування.

ЗАПИТАННЯ

1.- Назвіть критерії виду. Спробуйте схарактеризувати один з них.

- Поясніть, що розуміється під поняттям вид?

- Поясніть, з якою метою створено класифікацію критеріїв виду?

2.- Чому спостерігається видове різноманіття видів на суходолі більше у

порівнянні з водним середовищем?

- Поясніть, чому види організмів приділяється така пильна увага?

- Скажіть, чи справді тривало живучі види починають розмножуватись

пізно?

3.- Користуючись  виділеними  критеріями  виду  живих  організмів,

скажіть, які  можна  зробити  висновки  щодо поширення видів тварин по

поверхні Землі?

-  У  підніжжя  гнізда  іноді  трапляється  мертве  пташеня.  Перше,  що

приходить на думку: пташеня саме випало з гнізда по необачності.  Проте,

з’ясувалося:  в  природі  спостерігається  таке  явище  –  самки  деяких  видів

птахів  викидають  з  гнізда,  як  правило  одного,  рідше  двох  пташенят,  які

звичайно гинуть. Спробуйте пояснити цей факт.

- На основі наявних знань з екології спробуйте дати мотивований аналіз

твердженню:  «Генотип визначає  межі,  в  яких  можлива його індивідуальна
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мінливість:  будь  який життєвий цикл пластичний і  залежить від  взаємодії

спадковості організму із сучасним середовищем його життя». Не зрозуміло,

чи в організмі самостійно відбувається мінливість, чи він усе-таки залежіть

від умов середовища?

5.2. Поняття про популяції в екології

Популяція (від  лат.  populus–народ,  населення)  –  це  угруповання

організмів  (особин)  одного  виду,  що знаходяться  у  взаємодії  між собою та

сумісно  відносно довго населяють загальну територію, і  у тому чи іншому

ступеню  ізольовані  від  інших  подібних  угруповань  та  відтворюють

себеупродовж тривалого числа поколінь. Екологічну популяцію можна назвати

простіше  –  це  населення  одного  виду  на  конкретній  території.  Популяція

характеризується  рядом  ознак:  щільність,  народжуваність,  смертність,

вікова структура, біотичний потенціал, розподіл у просторі.
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Мал. 27. Спробуйте пояснити: світлини характеризують вид
 чи популяцію слонів?

Популяція володіє й біологічними властивостями, які характеризують її

життєвий  цикл:  популяція,  так  само  як  і  окремий  організм,  росте,

диференціюється і підтримує сама себе. Отже, особина народжується, старіє,

вмирає,  але  стосовно  до  особини  не  можна  говорити  про  народжуваність,

смертності,  вікової структури – характеристиках, які мають смисл тільки на

популяційному рівні.

У ботаніці критеріями виділення популяції слугує її розмноження в межах

певного  біоценозу.  Подібні  популяції  називають  ценотичними.  В  зоології

популяції  здебільшого  виділяють за ознаками їхнього розподілу в певному

ареалі  та  достатньої  відокремленості  популяцій  того  ж  самого  виду.  На

загальну чисельність особин, які  належать до однієї популяції в конкретному

ареалї  впливають   зазвичай  усі  екологічні  чинники,  але  є  й  несподівані  –

раптова  пожежа,  незвичного  розміру  град,  буревій,  застосування  хімікатів,

підселення нових видів тварин, виникнення несподіваних епідемій – усе це

призводить до різкого скорочення або й загибелі популяції. 

«Загибель  або  різке  скорочення  чисельності  популяції  викликає

ланцюгову реакцію в біоценозі і спричинює коливання чисельності популяцій

інших  видів.  Аналіз  причин  загибелі  окремих  видів  свідчить  про  те,  що

зникнення одного  виду рослин викликає  загибель від  3-4  до 20-30 і  навіть
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більше  видів  тварин.  При  зниженні  чисельності  популяції  зменшуються

можливості  обміну генетичною інформацією,  а  це  призводить до  зниження

життєдіяльності  популяції.  Відтворення  потомства  головне  джерело

поповнення популяції. У рослин – це насіння, у риб – ікринок, у птахів – яєць і

т.п.» [29, с.36].

Мал. 29. Бережіть ліс від пожеж – це національний скарб.

Крім того,  встановлено,  що члени однієї  популяції  впливають  одне  на

одного не менше, ніж фізичні чинники середовища або інші види організмів,

які  проживають  сумісно.  В  популяціях  проявляються  у  тому  чи  іншому

ступеню усі 

форми  зв’язків,  характерних  для  міжвидових  відносин,  але  найбільш

яскраво виражені мутуалістичні (взаємно корисні) і  конкурентні. Специфічні

внутрішньо видові взаємозв’язки – це відношення, пов’язані з відтворенням:

між особинами різної статі і між батьківськими і дочірніми поколіннями.

При статевому розмноженні, зазначають Н.М.Чернова і А.М.Билова (1988,

106),  обмін  генами  перетворює  популяцію  у  відносно  цілісну  генетичну

систему.  Якщо  перехресне  запліднення  відсутнє  і  переважає  вегетативне,

партеногенетичне або інші способи розмноження,  генетичні  зв’язки слабші,

популяція  являє  собою  систему  клонів  або  чистих  ліній,  сумісно

використовуючи  середовище.  Подібні  популяції  об’єднані  здебільшого

екологічними  зв’язками.  У  всіх  випадках  в  популяції  діють  закони,  які

дозволяють таким чином використовувати обмежені ресурси середовища для

забезпечення нащадків,  які  залишаються.  Досягається це в основному через
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кількісні зміни населення. Популяції багатьох видів володіють властивостями,

які дозволяють їм регулювати свою чисельність.
Проблема:   до цього  часу   не  висловлена  загальноприйнята думка про володіння

популяцією  механізмами  регуляції   своєї  чисельності.  Можливо у вас  з’являться певні

оригінальні, навіть фантастичні думки?

Підтримування  оптимальної  численності  називають  гомеостазом

популяції.

Гомеостатичні  можливості  по-різному  виражені  у  різних  видів  і

здійснюються вони також через взаємовідношення особин.

Популяції,  як  групові  об’єднання,  володіють  кількома  специфічними

властивостями,  які  не  притаманні  кожній  окремо  взятій  особини.  Групові

особливості – це основні характеристики популяцій. Ю.Одум (1986), М.Бігон,

Дж.Харпер,  К.Таунсенд  (1989),  Н.Чернова,  А.Билова  (1988)  виділяють  такі

основні характеристики популяцій:

 територіальність, яка  є  індивідуальною  ознакою  кожного  виду.

Підтримання  меж  ареалу  (ділянки)  досягається  завдяки  територіальності.

Ю.Одум вважає, що територіальність – це будь-який метод підтримання меж

ареалу,  яка  необхідна для повноцінного функціонування особин.  Механізми

підтримання  територіальних  меж  є  різні:  у  нижчих  рослин  і  тварин  –

переважно  алелопатія,  у  птахів  –  спів,  у  ссавців  –  мічення  території,  що

свідчить про зайнятість території,  а то й бійка за територію.

Це характерне й для птахів.  Наприклад, малі лебеді або лебеді тундри,

оскільки  тундра  їх  рідна  домівка.  Малі  лебеді  –  найвірніші  серед  лебедів,

«розлучень» у них не помічено. Яйця насиджують обидва по черзі, – унікальна

особливість цього виду. Іноді віддаль між гніздами становить декілька сотень

метрів. За цих умов відношення із сусідами жорсткі, межу своєї території пара

охороняє дуже строго, незалежно від того, розмножуються птиці в даний рік

або ні (з різних причин вони можуть «пропустити» сезон розмноження і не

виводити пташенят  цього року). Якщо сусіди наближаються до меж ділянки,

господарі тут же підлітають до порушників. Зазвичай конфлікти закінчуються

мирно: обидві пари, кожна на власній території, розправивши крила, стають

спиною одне  до  одного  і  кричать.  Проте,  якщо демонстрації  не  приносять

результатів, то на межі можуть розгортатися справжні війни. Птахи б’ють одне
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одного  крилами,  скубаються,  намагаються  повалити  одне  одного,  а  якщо

деруться на воді, то й топлять одне одного. Битви відбуваються й у повітрі.

Спосіб «збивання» простий: атакуючий доганяє порушника, хапає його за

пір’я спини і смикає. Атакований птах втрачає швидкість і падає. Наслідком

подібних  боїв,  як  правило,  стає  розширення  території  у  однієї  пари  і

скорочення у другої.

Малі лебеді успішно захищають гніздо від наземних хижаків, наносячи

потужні удари сагибом крила. (Примітка: самець ударом крила може зламати

руку людині) [12, с.57].

Н.М.Чернова і  А.М.Белова свідчать,  що у вищих тварин внутрішньо-

популяційний  розподіл  регулюється  системою  інстинктів.Їм  властива

особлива  територіальна  поведінка  –  реакція  на  місцезнаходження  інших

членів  популяції.  Інстинкти,  які  підтримують  розміщення  по  території

окремих особин або груп у популяціях, існують у птахів, ссавців, плазунів,

певних риб, у меншому ступеню у амфібій.  Є інстинкти й у безхребетних

ізскладною нервовою системою деяким комахам, павукам, крабам і ін.
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Мал. 30 Спробуйте розібратись у поведінці тварин і пояснити кожну
світлину. Можливо в житті ви спостерігали подібні сцени.

Пригадавши, опишіть їх.
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Як вони знаходять щлях до дому – невідомо. Багато видів повертаютьсядо

місця  розмноження навіть  після  тривалих далеких  міграцій,  це  притаманне

усім перелітнім птахам. Наприклад, міські ластівки з восьми гнізд , що живуть

у автора на балконі, двадцять років повертаються «домой» і займають власні

гнізда – чужі ніколи.  Правда, повертається кожний рік різна кількість пар – усі

ніколи – надто далека дорога.

 чисельність  – загальну кількість особин на виділеної території;

 щільність  - це  величина  популяції,  віднесена  до  певної  одиниці

простору. Іноді важливо встановлювати середню щільність, тобто чисельність

на одиницю  усього простору  частіше важливо знати не конкретну величину

популяції у той чи інший відрізок часу, а її динаміку, тобто збільшується вона

чи зменшується. У подібних випадках корисні показники відносної щедрості;

 народжуваність –  це здатність до збільшення чисельності популяції

при фактичних або специфічних умовах середовища. Ця величина не постійна

і  варіює в  залежності  від  віку і  розмірів складу популяції  і  фізичних умов

середовища;

 смертність  –  показник,  який  відображає  кількість  загиблих  в

популяції особин за певний відрізок часу. Ця величина, як і народжуваність, не

стала і змінюється в залежності від мов середовища і стану самої популяції.

Навіть  у  найкращих  умовах  особини  будуть  вмирати  від  старості.  Цей  вік

визначається  фізіологічною  тривалістю  життя,  яка,  здебільшого,  часто

набагато  перевищує  середню  екологічну  тривалість  життя. Часто  значно

більший інтерес становить не смертність,  а  виживання.  Відносно людських

популяцій можна сказати, що висока щільність не завжди буває сприятлива для

окремого  індивідуума.  Багато  екологів  вважають,  що  швидке  зростання  і

висока щільність в популяціях людини загрозливі не стільки для виживання,

скільки для якості життя індивідуума;

 приріст популяції – різниця між народжуваністю і смертністю; приріст

може бути як позитивним, так і від’ємним;

 темп росту – середній приріст за одиницю часу;

 вікова  структура   популяції – є  важливою  характеристикою  яка

впливає  як  на  народжуваність,  так  і  на  смертність.  Співвідношення  різних

вікових груп в популяції визначає її здатність д о розмноження у даний момент

і  показує,  що  можна  очікувати  у  майбутньому.  Зазвичай  у  популяціях,  які
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швидко  ростуть,  значну  долю становлять  молоді  особини,  в  популяції,  яка

знаходиться у стаціонарному стані, віковий розподіл більш рівномірний, а в

популяції, чисельність якої зменшується, буде знаходитись більша доля старих

особин.  Вікова  структура  популяції  може  змінюватись  і  без  зміни  її

чисельності.  За  наявними  даними,  для  кожної  популяції   є  характерним

«нормальний», або стабільний, віковий розподіл,  до якого спрямовані  зміни

реальних розподілів. Якщо швидко досягається стабільний віковий розподіл,

временні  відхилення  від  нього  можуть  бути  викликані  тільки  незвичним

збільшенням народжуваності  або смертності,  після чого наступає спонтанне

повернення  до  стабільної  ситуації.  З  розвитком  людського  суспільства,

зазначає Ю.Одум, від стану освоєння нових територій і швидкого зростання

чисельності  до  зрілого  стану  стабільної  популяції  процент  населення  в

молодших  вікових  класах  зменшується.  Ця  зміна  вікової  структури  і

збільшення проценту населення старших вікових класів оказує глибокий вплив

на життєвий уклад суспільства і його економіку.

Мал. 31 .Подивиться на світлини і скажіть, який образ життя тварин 
на них висвітлено. Відповідь бажано обгрунтувати

Отже,  підводять  підсумки  Н.Чернова  і  А.Билова,  структура  популяції

формується, з одного боку, на основі загальних біологічних властивостей виду,

а з іншого – під впливом абіотичних чинників середовища і популяцій інших

видів. Таким чином, структура популяцій має пристосувальний характер. Різні
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популяції одного виду володіють як подібними особливостями структури, так і

відмінними,  які  характеризують  специфіку  екологічних  умов  у  місцях  їх

проживання.

Таким чином, крім адаптивних можливостей окремих особин, населення

виду на конкретній території характеризується ще й пристосувальними рисами

групової  організації,  які  є  властивостями  популяції  як  надіндивідуальної

системи. Адаптивні можливості виду в цілому як системи популяцій значно

ширше пристосувальних особливостей кожної конкретної особини.

При груповому образі життя, зазначає І.А.Шамільова (2004, 72), тварини

утворюють сім’ї, колонії, зграї і стада, які організовані ієрархічно, що являє

систему  поведінкових  зв’язків  між  особинами  угруповання,  які  регулюють

взаємовідношення і доступ до їжі, схованці, особинам протилежної статі. Це

становить сутність життя виду.

 сім’я – найпростіше групування особин, яка здебільшого складається

з батьків і  нащадків кількох поколінь,  як клани у гієнових собак,  прайди у

левів;
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 колонії  –  групове  поселення  осілих  тварин,  наприклад  колонія

бакланів;

 зграї – тимчасові рухливі угруповання особин для захисту від ворогів,

добування їжі, міграції, як, наприклад, у саранових, птахів, риб. У ссавців –

характерна  для  собачих  особин  –  вовків,  гієн,  койотів.  У  птахів  стаї

формуються  при  сезонних  перельотах,  у  осілих  або  кочових  форм  –  при

зимовому харчуванні;

 стада – це більш тривалі і постійні об’єднання тварин, об’єднаних у

групу одного виду, яка зберігає близькість одне до одного і які поводять себе

однаково. Стада китів, мавп включають десятки тварин, стада північних оленів,

сайгаків – до сотень і тисяч особин. А для виживання африканських слонів у

стаді повинно бути не менше 25 особин. (Спробуйте пояснити, чому так?).

ЗАПИТАННЯ
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1.Поясніть, що входить у поняття «структура популяції»?

- Перерахуйте основні характеристики популяцій і схарактеризуйте одну

за власним вибором.

- Дайте визначення поняттю «популяція».

- Скажіть, чим відрізняється зграя від зграї?

2.Чому  вважається,  що  пристосувальні  риси  окремої  особини   значно

вужчі адаптивних можливостей виду в цілому як системи популяцій?

- Скажіть, чи можуть популяції впливати одна на одну? Яким чином?

- Спробуйте  пояснити, як буде змінюватись  популяція  рослин під дією

тільки абіотичних чинників? І чи буде змінюватись?

3.Спробуйте  пояснити,  чому  популяція  вважається  відносно  генетично

цілісною системою?

- Поясніть, чому  популяції  одного  виду  проживаючи в одному ареалі,

але в різних його  місцях, будуть відрізнятися одна від одної?

-  Спробуйте  пояснити,   як  структура популяції  формується,  з  одного

боку, на основі загальних біологічних властивостей, а з іншого – під впливом

абіотичних  чинників  середовища  і  популяцій  інших  видів?  Якщо  щось

незрозуміло, перегляньте ще раз текст.
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Мал. 32. На основі наявних знань з екології, поясніть: на світлині показано
вид чайок, чи популяцію чайок на Чорному морі?
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ТЕМА 6 
Біоценоз

Біоценоз. Різноманітні живі організми є на поверхні Землі не у будь якому

співвідношенні,  а  утворюють  певні  угруповання,  в  які  входять  види,

пристосовані до співжиття. Фітоценолог Р.Х.Уіттекер (1980) дає оригінальне

визначення  угруповання  як  системи  взаємодіючих,  диференційованих  за

екологічними нішами, частково конкуруючих одне з  одним видів.  Види,  які

входять  у  склад  одного  й  того  самого  угруповання,  еволюціонували  у

напрямку  диференціації  їх  екологічних  ніш.  Подібне  угруповання  сумісно

живучих  і  взаємопов’язаних  організмів  життєвим  простором,  харчовими

ресурсами і взаємовідносинами  з іншими видами   називають  біоценозами

(лат. біос – життя, ценоз – загальний). 

Важливим тут є пристосованість усіх жителів біоценозу до співжиття на

основі схожих вимог до абіотичним умовам середовища, що й породжує 

закономірні відношення одне до одного. Сьогодні, зазначає Р.Уеттекер, вже

можна  дещо  сказати  про  угруповання  за  наявності  списку  видів,  які

характеризують  угруповання.  Але  цього  замало.  Важливо  взнати,   як  види

сумісно  створюють   угруповання  як  ціле?  Що означає  відносна  значимість

різних  видів?  Що  саме  визначає  число  видів,  які  входять  у  склад  різних

угруповань? Це потрібно для того, щоб зрозуміти, яким чином організовано

угруповання – ця жива система взаємодіючих між собою видових популяцій.

Серед  наземних  рослин,  за  Р.Уеттекером  (1980,  73),  виділяють  п’ять

головних типів рослин, які називають життєвими формами: 

 фанерофіти  –  деревні  рослини,  у  яких  бруньки   відновлення

знаходяться  високо  над  поверхнею  ґрунту  і  повністю  відкриті  впливу

атмосфери. Фанеро фіти включають дерева, чагарники та ліани і епіфіти;

 хамефіти –  різні рослини з бруньками відновлення, розташованими

вище  поверхні землі, але нижче 25 см. Хаме фіти включають чагарнички і

напівчагарники,  низькорослі  сукуленти  і  розеткові  чагарники,  а  в  деяких

системах життєвих форм – мохи і лишайники;

 гемікриптофіти – багаторічні трави з бруньками відновлення на рівні

ґрунту;
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 геофіти –  багаторічні  трави з  бруньками відновлення,  схованими у

ґрунті ( цибулини, бульбоцибулини, бульби і кореневища), завдяки чому більш

повно захищені від впливу приземного шару повітря;

 терофіти –  рослини, які живуть нетривало – це ефемерні трави, які

переживають несприятливі сезони тільки у вигляді насіння.

 Просторова структура біоценозу –  це  закономірне розміщення

структурних елементів угруповання по відношенню одне до одного. Структура

будь-якої системи – це закономірності у співвідношенні та зв’язках її частин.

Структура біоценозу багатопланова, при її вивченні виділяють різні аспекти. У

свій  час  зоолог  К.Мебіус  відмічав,  що  кожен  організм  угруповання  займає

тільки йому властиве місце, яке має певні вимоги організму до умов життя та

відповідні  взаємовідносини в  біоценозі  з  іншими організмами.  Як на  вашу

думку, чим же зумовлена неоднорідність біоценозу? Якщо ви думаєте, що це

залежіть від неоднорідності умов зумовлених абіотичними чинниками, то ви

думаєте правильно.

Крім  того,  вам  потрібно  ще  відповісти  на  питання:  «Чому  рослини

дотримуються просторового вертикального розміщення?». Правильно, вони

так  розміщуються  в  просторі  у  відповідності  до  отриманої  ними  кількості

сонячної енергії, яка потрібна їм для повноцінного життя, адже під пологом

високих  рослин  ростуть  ті  невитривалі  і  навіть  тінелюбиві,  перехоплюючи

навіть слабке сонячне світло.  Це вертикальне розташування рослин ви бачили

в кожному лісі, якщо були в ньому. Пригадайте, що одразу кидається у вічі у

листяному  лісі?  Насамперед,  над  поверхнею  ґрунту  височать   великі

розгалужені дерева, часто повиті диким виноградом та обвішані мохом. Далі

йдуть  зарості  чагарників.  Якщо  світла  достатньо,  то  є  й  трав’яниста

рослинність. Як ви думаєте, таке розташування життєвих форм випадкове,

чи ні? Звичайно, ні.  Це результат складного й тривалого процесу взаємного

пристосування рослин одна до одної.

Чи не підкажете, про що забули тут сказати? Правильно, про тварин,

про птахів, про мурах та інших живих організмів, які живуть в біоценозі. І ви

правильно  скажете,  що  вони  улаштували  своє  житло  саме  за   названими

ярусами,  хоча  більшість  з  них  упродовж  доби  можуть  міняти  яруси  не

однократно.
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Мал.33 Боровий (сосновий) ліс. Ви отримали знання про ярусність лісових
біоценозів. Спробуйте виділити ярусність в боровому (сосновому) лісі.

Відповідь обґрунтуйте.

За  І.А.Шамільовою,   рослини  кожного  ярусу  і  обумовлений  ними

мікроклімат створюють певне середовище для тварин і мікроорганізмів. Так, у

ґрунтовому ярусі лісу живуть бактерії, гриби, комахи, кліщі, черви. Вище ярус

займають рослиноїдні комахи, птахи, ссавці. Птахи живуть у строго певному

ярусі: до видів, які гніздо роблять тільки на землі відносяться курині, вівсянки,

тетеруки; в чагарниковому ярусі  живуть співочі  дрозди, славки, снігурі,  а  в

кронах дерев – зяблики, корольки, щогли, вивільги, сорокопуди, хижі птахи і

ін. серед організмів є й поза ярусні –  ліани, епіфіти, паразити, деякі тварини,

які вільно переходять з одного ярусу в інший.

А  у  ґрунті  живуть  зовсім  маленькі  і  навіть  мікроскопічні  живі  істоти

мікроорганізми. Правильно, живуть також і, так звані, норники, тобто тварини,

які риють нори і живуть в них. Ярусна структура угруповання – закономірне

співвідношення певних видів  організмів до умов середовища притаманна й

рослинності луків.

Структура   будь-якої   системи –  це  закономірності  у  співвідношенні  і

зв’язках її  частин. Структура біоценозу багатопланова,  тому при вивченні її

виділяють різні аспекти, одним з них важливим є видова структура.
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Мал. 34 На світлині показана ярусність лучного степу (за В.В.Альохіним 
і А.А.Урановим, 1933). По-перше, спробуйте самостійно описати
 ярусність степу. По-друге, в Україні степові простори розорані

 майже на 90%, але залишились заповідані степові ділянки.

Під видовою структурою біоценозу розуміють різноманіття в ньому видів

і  співвідношення  їх  чисельності.  Розрізняють  багаті  і  бідні  біоценози.

Наприклад  в  пустелях,  де  чинники  середовища  значно  відхиляються  від

середнього  оптимального  для  життя  рівня,  угруповання  сильно  збіднені  –

тільки окремі  види можуть  пристосуватися  до  подібних крайніх  умов.  Теж

саме  збіднений  видовий  спектр  в  біоценозах  заплав  річок,  які  щорічно

затопляються  під  час  паводків  після  рясних  дощів  і  особливо  весняних

повеней.
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Мал. 35. Паводок і повінь на р. Трубіж у 2013 р. (Світлини Н.І.Чернової).

Мал.36 Поле і луки.  Спробуйте дати мотивовану відповідь на питання: чи
будуть біоценози, розташовані в однакових абіотичних умовах, відрізнятись у

видовому відношенні?
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Але там, де умови абіотичного середовища наближаються у середньому

до  оптимальних  для  життя,  виникають  надзвичайно  багаті  видами

угруповання, наприклад, тропічні ліси, або долини річок в арідник районах.

Застосувавши логічне мислення, ви зможете дати мотивовану відповідь на

питання: в якому з показаних  (ліворуч)  на світлині біоценозів – узліссі, чи лісі

– більше гніздувань видів птахів, де

більше  видів  комах,  а  отже  й

різноманітність  біоценозів,  багатше

видовий  склад?  Виникає  цікаве

питання,  чи  потрібно  зберігати

малочислені види? Встановлено, що

такі  види  важливі  для  життя

біоценозу.  Чому?  Тому,  що  «вони

створюють  видове  багатство

біоценозу,  збільшують  різно-

манітність біоценозтичних зв’язків і

слугують резервом для поповнення і

заміщення домінантів.  Таким чином

вони  надають  біоценозу  стійкість  і

забезпечують  надійність  його

функціонування  в  різних  умовах.

Чим  більше  резерв  подібних

«другорядних» видів  в  угрупованні,

тим  більше  ймовірність  того,  що

серед них знайдуться такі,  які  зможуть виконати  роль домінантів при будь

яких  змінах  умов  середовища»[33,  с.172].  Цікаво  –  відмічено,  що  у  всіх

найбільш  багатих  біоценозах  практично  усі  види  малочисельні.  Натомість

діяльність людини сильно скорочує різноманіття в природних угрупованнях.

За участю у біогенному колообігу речовин в біоценозах виділяють три  групи

організмів:

 продуценти(лат. той, що виробляє, створює) – автотрофні організми

й хемотрофні–рослини та деякі бактерії, які синтезують органічні речовини з

простих неорганічних за допомогою  процесів фото-синтезу або хемосинтезу.
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Основними  продуцентами  у  всіх  біоценозах  є  зелені  рослини.  Продуценти

становлять основу екологічної піраміди;

 консументи (лат. –  consume – споживаю) – організми (усі тварини,

частина  мікроорганізмів, сапрофіти  й  паразитичні рослини), які живляться

 безпосередньо  або  через  інші  організми  гетеротрофні  організми

готовою  органічною   речовиною,  синтезованою   автотрофами.  Розрізняють

консументи:  первинні  (рослиноїдні  організми)  та  вторинні  (м’ясоїдні

організми).  Консументи  відіграють  велику  роль  у  біологічному  колообігу

речовин,  передаючи  нагромаджену  продуцентами  частину  сонячної  енергії

ланцюгами живлення [21, с. 187];

 редуценти (лат.  reducenns) – той, що повертає назад, відновлює –

організми (переважно бактерії та гриби), які в процесі своєї життєдіяльності

розкладають  мертві  органічні  речовини  до  мінеральних,  котрі  потім

використовуються  продуцентами.  Процес  руйнації  мертвих  організмів

зазвичай  починається  із

заселення  бактеріями  і

грибами. В наземних екосисте-

мах  особливе  значення  мають

ґрунтові  редуценти,  які

залучають  у  колообіг  речовин

рештки  відмерлих  рослин  і

тварин.  Редуценти  беруть

участь у процесі самоочищення

природного середовища,  вико-

ристовуються  в  разі  біоло-

гічного  очищення  стічних  вод

[21, с. 278].

Біогеоценоз  –  це  одно-

рідна ділянка земної поверхні з

певними,  але  не  випадковими

живими (мікроорганізмів,

рослин,  тварин)  і  неживими

(атмосфера,  ґрунт,  ґрунтова   вода,   повітря,  гідрогеологічні   умови)

компонентами, які мають власну специфіку взаємодії цих компонентів і певні
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типи  обміну  речовиною,  енергією,   інформацією   і  які  становлять  собою

внутрішню суперечливу єдність, що знаходиться в постійному русі і розвитку.

У  кожному  біогеоценозі  зміна   умов  існування  впливає  на  чисельність

співвідношення видів і навіть видовий склад. Кожний біогеоценоз має певну

просторову  структуру,  видовий  склад і  територію  (ареал),  має  певну

організацію харчових зв’язків і тип речовинно-енергетичного  обміну.

І.А.Шамільова (2004,  117)  зазначає,  що біоценози мають різні  розміри:

ліс,  луки,  озеро,  водосховище,  ставок   тощо.  Незалежно  від  розмірів  і

складності будь-який біогеоценоз має такий склад:- продуценти – виробники

(зелені рослини);

 консументи – споживачі (первинні – рослиноїдні тварини, вторинні –

плодоїдні тварини і т.д.);

 редуценти – руйнівники (мікроорганізми);

 компоненти неживої природи. Між ними виникають взаємозв’язки най

різноманітних  порядків.  Стійкість  біогеоценозів  підтримується

саморегуляцією.  На поверхні  Землі   система біогеоценозів  пов’язана

між  собою  через  міграцію  речовин  і  енергії.  В  цій  системі  кожен

біогеоценоз   автономний  і  специфічний  за  своїми  речовинно-

енергетичними колообігами. А це надає біогеоценозу своєрідність, що

дозволяє його виділяти з інших, подібних за типом.

Сьогодні  ми бачимо,  що діяльність  людей перетворила значну частину

природних  біогеоценозів  на  агробіоценози:  сільськогосподарські  поля,

пасовиська,  сади,  полезахисні  лісові  смуги  (які  нині  без  догляду  ледь

жевріють), ставки, водосховища, канали, осушені болота.

ЗАПИТАННЯ 

1.Дайте визначення біоценозу, назвавши його складові частини.

- Скажіть, які угруповання можна назвати біоценозом?

- назвіть життєві форми наземних рослин і схарактеризуйте одну з них.

2. Поясніть, як ви розумієте просторову структуру біоценозу?

-  Спробуйте  пояснити,  чому  птахи  надають  перевагу  для  життя  у

багатоярусному лісі?

-  Які  виділяють  групи  організмів  у  біоценозі  за  участю  у  колообігу

речовин?
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3.-  Деякі екологи вважають, що кожний ярус лісу можна розглядати як

структурну одиницю біоценозу. Спробуйте з’ясувати, які мають вчені підстави

для таких висновків.

-  Птахи  обирають  багатоярусний  ліс  і  оселяються  в  певних  ярусах.

Виникає питання: чому вони не ворогують між собою?

-  На  світлинах  (вверху)   показані   різні  за  площею  і  походженням

біогеоценози: Канівське водосховище, луки, оз. Бучак, ставок і сосновий ліс.
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Усі  біогеоценози  різні,  але  вони  мають  спільні  риси.  Спробуйте

встановити їх.
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ТЕМА 7. 
Біосфера

Біосфера (з грец. bios – життя і sphere– шар) – біогеоценотичний

покрив Землі, оболонка Землі.

Біосфера є надзвичайно складною системою, тому потрібно пояснити її

місце   в   системі   Світобудови.  Філософське  узагальнення  природничо-

наукових досліджень дозволяє виділити у предобумовленому  існуванні світу

(зокрема  незчисленному   різноманітті   суттєвих   втілень   існування,

зафіксованих наукою),  принаймні,  із   безлічі   три  основних  матеріальних

форм: неорганічного світу, органічного, і пов’язаного з людською діяльністю.

Сьогодні доведено наукою, «що  усі  процеси  і  явища, характерні для нашого

світу (Землі, Сонячної системи, Чумацького шляху), тотожні для Світобудови в

цілому.  Матеріальний світ  універсальний,  тому процеси,  які  відбуваються в

ньому, уніфіковані для всієї Світобудови. Звідси слідує, що три стани матерії,

які  спостерігаються  у  масштабах  нашого світу,  характерні  не  тільки  для

нашого світу, а й  для  всієї  Світобудови. Неорганічний  світ та світ життя і

світ  розуму  –  це  глобальні  сутнісні  втілення  існування  світу,  або  три

достовірно відомих сучасній науці стани матерії: косної, живої і розумної.

Кожна  з  трьох  станів  матерії  має  власний  визначений  простір.  Як

встановлено  сучасною  наукою,  для  косної  матерії  –  це  простір  космічного

вакууму, для  живої – молекулярно-генетичний, для розумної – простір психіки

(сукупність нейронних об’єднань підсвідомого і свідомого. Звідси слідує, що

існування  Світобудови  неоднорідне, а складається з існування трьох відомих

сучасній  науці  систем:  косної,  живої  і  розумної  матерії.  Це  самодостатнє  і

автономне існування, але в рамках існуючого світу» [3, с. 6-7; а також 4; 5].

Тут  надто  важливо  вчителю  зрозуміти,  що,  як  вважається,  первинна

система  косної  матерії  заснована  на  просторі  космічного  вакууму.  Це  і  є

першооснова  Світобудови.  По  ходу  еволюції  косної  матерії  створюються

передумови   для  виникнення  вторинного  стану  матерії  –  живої  матерії.

Система живої матерії наче вкладена в систему косної матерії і безпосередньо

залежить  від  процесів,  які  протікають  в  ній,  здебільшого  визначається

законами   косної  матерії;  повноцінність  її  напряму  залежить  від  того,

наскільки якісно вона організує  співіснування з косною матерією. Ретельний
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«аналіз геохімічних, палеонтологічних і біохімічних даних дозволяє прийти до

висновку, що життя на Землі існує стільки, скільки й сама Земля» [9, с. 117].

Оприлюднивши  унікальну  інформацію  про  виникнення  косної  і  живої

матерії,  О.А.Базалук  підкреслює,  що  в  живій  матерії,  як  вторинному  стані

матерії, міститься  дуальна основа: з одного боку, вона  усього тільки частина

існування  первинної  (визначальної)  косної  матерії  і  тому  за  багатьма

показниками залежить від взаємодії з нею; з другого – по ходу еволюції жива

матерія  стає  усе  більше  самодостатньою  і  намагається  до  максимальної

автономії, незалежності  від  впливу  визначаючого існування. Жива матерія

сама  стає  існуванням,  виражаючи  це у своєї  системі.  Таким чином, жива

матерія у своєму змісті – це  існуюча сутність. Саме цікаве, що  цей дуалізм

основи  живої  матерії  дозволяє  їй  не  тільки  продовжувати  повноцінне

існування у масштабах Світобудови, але й, не порушуючи фундаментальних

законів,  вибудовувати   власну  (індивідуальну)   систему,  являти   власний

(індивідуальний) динамічний зміст, який розвивається, у формах,  принципово

відмінних від  форм косної матерії [3, с. 9]. 

Отже,  мова  йде  тільки   про   три  відомі  сучасній  науці відкритих

самодостатні   системи – косної,  живої  і  розумної.  Нижче мова  йтиме про

надскладну систему – біосферу.

Як зазначають Дж.Аллен і М.Нельсон (1991), не дивлячись на усе більш

часте  застосування  терміну  «біосфера»,  більшість  людей  не  зовсім  точно

розуміють його як «тонкий шар життя на поверхні Землі». Справді, подібне

визначення  ні  в  якій  мірі  не  відображає  великомасштабності  і  складності

процесів, які протікають на більшості рівнів і слугують формуванню земного

середовища,  не  відображає  широти  переміщень  речовини,  завдяки  яким

утворюється земна кора,   атмосфера і  вода,  та  забезпечується відтворення

життя на нашій планеті.

Термін  «біосфера»  з’явився  в  науковій  літературі  у  1875  р.  Автором

терміну був Едуард Зюс (1831-1914) – відомий австрійський геолог, який видав

працю «Походження Альп», в якій і запропонував термін «біосфера» (сферу

постійного контакту живої природи з неживою). В його розумінні, зазначає А.

В. Лапо,  біосфера – це лік Землі, земні ландшафти. Він  писав: «Одно кажется

чужеродным на этом большом, состоящем из сфер небесном теле, а именно –

органическая  жизнь…  На  поверхности  материков  можно  выделить
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самостоятельную  биосферу…». Сконструювавши  новий  термін  і,  по  суті,

вводячи в науку нове поняття, Е. Зюс не дав йому ніякого визначення. Слово

«біосфера»  почало  зрідка  використовуватись  в  геологічній  і  географічній

літературі  з  власним  розумінням.  А  в  науковій,  популярній  та  навчальної

літературі  ще  й  донині  автором  терміну  «біосфера»  вказують  знаменитого

французького   природодослідника  Жан-Батиста  Ламарка  (1744-1829).  Це

невірно: він ввів термін «біологія», а не «біосфера». При цьому, Ж. Б. Ламарк

випередив   свій   час  більш чим на  півстоліття,  підійшовши до  визначення

поняття біосфери і до усвідомлення планетарної ролі життя. У виданій 1802 р.

праці  «Гідрологія»  він  зазначив:  «Сложные  минеральные  вещества всех

видов, образующие внешнюю кору земного шара и встречающиеся там в виде

отдельных скоплений, рудных тел, параллельных пластов и т. д. и образующие

низменности,  холмы,  долины и  горы,  являются  исключительно  продуктами

животных и растений, которые существовали на этих участках поверхности

земного   шара».тобто  показавши,  що  зовнішні  шари  земної  кори  Землі

створені завдяки діяльності живих істот.  На  жаль, ці пророчі словаЖ. Б.

Ламарка були надовго забуті (18,13).

У  розробку   вчення  про  біосферу  вагомий  вклад  внесли  й  праці

німецького  природодослідника-енциклопедиста  Олександра  фон  Гумбольдта

(1769-1859). Вважається, що  саме О. Гумбольдт  уперше зумів поглянути на

Землю як на єдине ціле, висловивши свої погляди у фундаментальній праці

«Космос». У праці, зокрема, була обґрунтована ідея про повсюдне поширення

життя  («все  оживлённости»  Землі),  її  нерозривного  зв’язку  з  неорганічним

світом і навіть  був  вжитий термін «життєсфера». В. І. Вернадський знав і

високо  цінував   праці   О.  Гумбольдта,  про   що  говорить  таке  його

висловлювання: «Його  постановка  проблеми… наближається  до  геохімічних

концепцій нашого часу. Для нього жива речовина є нерозривна і закономірна

частина поверхні  планети, невід’ємна  від  її  хімічного  середовища (18,14).

Але  безпосереднім  попередником  майбутнього  вчення  про  біосферу

В.І.Вернадського  був  засновник  сучасного  генетичного  ґрунтознавства

В.В.Докучаєв (1846-1903).

Ю. Новіков зазначає: «Лютого 17 дня від народження Різдва Христова в

невеличкому селі Мілюкові Сичівського повіту Смоленської губернії в родині

сільського священика народився син. Малюка назвали по батькові – Василем.
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Василь Васильович Докучаєв повинен буй піти по шляху свого батька.

Закінчивши бурсу, він потупив в Петербурзьку духовну академію. Збулася мрія

сільського  священика:  не  зробив  сам  духовної  кар’єри,  він  бажав  побачити

свого сина «батюшкою Василем благочинним». Проте, богатирські складений

юнак швидко оказався у стінах Петербурзького університету, навчання в якому

пройшов блискуче .(22, 82).

Наукова робота. В. Докучаєва «Русский чернозём». була видана у 1883  р.,

яка принесла йому світову славу. У цій праці він встановив поняття про ґрунт

як  про особливе природничо-історичне тіло,  яке  утворюється при взаємодії

материнської породи, клімату, рослинності, тварин, рельєфу, геологічного віку

– чинників ґрунтоутворення.

У  1878  р.  він  захистив  магістерську  дисертацію  на  тему  «Способи

утворення  річкових  долин  Європейської  Росії.  У  1886  р.  розробив  наукову

класифікацію ґрунтів,  засновану  на генетичному принципі.  Новонароджену

науку назвали  грунтознавством. У  світову науку увійшли терміни: чорнозем, солонець,

підзол й ін.  

В.Докучаєв перший усвідомив загрозу подрібнення науки про природу на

безліч часткових дисциплін. він вважав, що природознавство досягло значних

успіхів у вивченні таких об’єктів природи, як живі організми, мінерали, гірські

породи  і  т.  д.,  проте  вивчались  у  той  час  саме  окремі  об’єкти,  «але  не  їх

співвідношення, не тої генетичний, віковічний і завжди закономірний зв'язок,

який існує між силами, тілами і явищами, між мертвою і живою природою. А

між тим саме ці співвідношення, ці закономірні взаємодії і становлять сутність

пізнання  єства,  ядро  справжньої  натурфілософії  –  найкращу  і  вищу

привабливість природознавства» (цит. за: 18, 14).

Проте, В. Докучаєв сконцентрував свою увагу на ґрунті: природному  тілі,

де відбувається взаємодія усіх трьох «царств природи», які  тоді виділились:

мінералів,  рослин   і  тварин.  На  прикладі  ґрунту  він  усебічно  розглянув

взаємодію  біотичних  і  абіотичних  чинників у природних тілах. Вважається,

що В. Докучаєв є предтечею вчення про біосферу.
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Але розробка стрункого, цілісного наукового обґрунтування вчення про

біосферу «як області життя», в якій живі організми відігравали і відіграють

головну роль,  належить В.І.Вернадському.  Дослідник

творчості  В.І.  Вернадського  В.П.Казначєєв  відмічає,

що  поступово,  упродовж  десятиліть  безупинної

наукової  праці  в  цілій  сукупності  дисциплін

В.І.Вернадський створює узагальнююче уявлення про

специфічний, грандіозний космополітичний феномен –

планету  Земля,  особливість  якого  пов’язана

насамперед   з   його   поверхневою   оболонкою  –

біосферою.  Ця  оболонка  є  місцем  поєднання  різко

відмінних  у  фізико-хімічному  відношенні  компонент

(літосфера, атмосфера, гідросфера), які входять у нову

організованість.  Цілісний  характер  останньої

(монолітність,  єдність)  визначаються  живою

речовиною,  а  область,  яку  вона  заповнює,  отримує

власну назву – біосфера.

Земля  разом  з   біосферою,  як   зазначалося  раніше,   розвивається  під

впливом цілого ряду чинників космічного і  земного походження. З розвитком

науки під впливом усе нових чинників, зазначає  Є.М.Федотов (1990), більшість

наших  сталих поглядів вимушені переглядатись і переосмислюватись. В наш час

дослідники  схильні  вважати,  що  зародження  біосфери   на  Землі  почалось  з

моменту виникнення планети 4,55 млрд років тому.

За   останніми  даними  біосфера,  це  єдина  область  поширення  живої

речовини  планети, упродовж  понад 4 млрд  років  перетворювала обличчя

Землі,  суттєвим  чином  визначала  динаміку  літосферних,  атмосферних  і

гідросфер  них  процесів  і  подій.  Цей  період  часу  «живлячись»  енергією

космічних  випромінювань,  біосфера  сформувала  складні  саморегулюючі

механізми,  які  забезпечили  її  внутрішній  саморозвиток  і  дали  гарантії,  які

захищають від згубних і руйнуючих чинників космічного середовища (11, 49).

У  склад  біосфери,  за  І.І.Дедю  (1990,  39),  крім  живої  речовини,  входять

біогенна  речовина  (продукти  життєдіяльності  живих  організмів  –  осадові

гірські породи органічного походження), біокосна речовина (продукти розпаду

і переробці гірських і осадових  порід живими організмами) і косна речовина
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(гірські  породи  магматичного  і  неорганічного  походження,  вода,  а  також

перероблені  і  видозмінені  живими  організмами  речовини  космічного

походження – космічний пил,  метеорити і  ін.).  крім того,  у  склад біосфери

входять  радіоактивні  речовини,  отримані  внаслідок  розпаду  радіоактивних

елементів і розсіяні атоми, не пов’язані хімічними реакціями. Найсуттєвіша

особливість біосфери – біогенна міграція атомів хімічних елементів, яка

викликана енергією Сонця, яка виражена у процесах обміну речовин, рості і

розмноженні організмів».

В.І.Вернадський  вважав,  що  зв'язок  організації  біосфери  з  будовою

Космосу  здійснюється  за  допомогою  електромагнітних  випромінювань.  Він

також вважав. Що біосфера збирає повсюди з небесних просторів безмежне

число різноманітних випромінювань, з яких ми можемо бачити тільки світлові,

а це жалюгідна частина. Саме ці численні випромінювання разом із сонячними

і створили чудо – живу матерію.

За час існування з архею до сьогодення живий світ Землі морфологічно

змінився невпізнанно,  але ці  зміни,  зазначають В.Г.Шматько і  Ю.В.Нікітін

(2008,  58),  не  вплинули ні  на  загальну  кількість  живої  речовини,  ні  на  її

загальний склад.  Сама ж біосфера,  за  В.І.Вернадським,  у своєму розвитку

керується інформацією, яка надходить до неї не тільки з Космосу, а й з надр

Землі.  Проте роль живої речовини для стану біосфери є основоположною.

В.І.Вернадський  писав:  «Можно  без  преувеличения  утверждать,  что

химическое  состояние  наружной коры нашей планеты,  биосферы,  всецело

находится  под  влиянием  жизни,  определяется  живыми  организмами…  ,

именно живые организмы,  совокупность  жизни,  превращают космическую

лучистую  энергию  в  земную  химическую  и  создают  бесконечное

разнообразие   нашего  мира…  Этот  великий  планетарный  процесс  есть

миграция химических элементов в биосфере» [Цит. за:30, с. 109].

Оточуючий нас світ живих організмів біосфери являє собою поєднання

різних  біологічних  систем  різної  структурної  упорядкованості  і  різного

організаційного положення,  яке потрібно вивчати,  оберігати і  враховувати в

своєї життєдіяльності, щоб жити у злагоді з природою.

ЗАПИТАННЯ
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1.  Назвіть  основні  властивості  біосфери.  Скажіть,  які  елементи,  крім

живої речовини. входять до складу біосфери.

- Поясніть, який вклад у розвиток поняття біосфери вніс В.В.Докучаєв.

2. Поясніть, чому самодостатній біосфері не вдається жити автономно, без

зв’язку з косною основою?

- Як ви вважаєте, косна частина поверхні Землі сформувалась тільки після

появи на планеті живої речовини, чи вона існувала з часу утворення Землі?

Судження обґрунтуйте.

- Спробуйте змоделювати схему взаємозв’язків елементів біосфери.

3.  -  Спробуйте  пояснити,  у  чому  є  найголовніший  історичний  смисл

першої  висадки американського астронавта Нейла Армстронга на поверхню

Місяця  у  його  словах:  «Один  маленький  крок  для  людини  –  величезний

стрибок для біосфери».

-  Висловте  власне  судження  відносно  твердження:  «Існує  пряма

залежність між складністю біому і його здатністю протистояти різноманітним

зовнішнім впливам – абіотичним чинникам».

- Спробуйте пояснити, що може бути спільного у таких різних поняттях:

«біоценоз», «біогеоценоз», «екосистема», «біосфера».
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ТЕМА 8. 
Глобальні  природні  і  техногенні  катастрофи
біосфери

Крім масштабних космічних впливів на біосферу, які визивали  величезні

природні катастрофи упродовж мільярдів років, сьогодні другою за значенням

перетворюючою силою на нашій планеті стала техносфера, яку приводить у

дію людина. Її розвиток, зазначають Дж.Аллен і М.Нельсон, йде паралельно з

розвитком  біосфери,  яка  у  свою  чергу  приводиться  в  дію  Сонцем  і

випромінюванням  Космосу.  З  біологічної  точки  зору  людство,  само  будучи

продуктом біосфери, проявило себе як «вид, який приносить лихо», оскільки

виявився  нездатним  ні  обмежити  експоненціальне  зростання  населення,  ні

підтримати  рівновагу  між  масштабами  власної  господарської  діяльності  і

кількістю відходів виробництва. Внаслідок знищення людьми екваторіальних і

тропічних лісів, яке продовжується й нині в Латинській Америці, Південно-

Східній  Азії і Африці зникло багато видів організмів. Якщо вирубка лісів не

буде призупинена, до кінця цього століття може статися величайте в історії

біосфери масове вимирання видів з вини людини. Загально визнано сьогодні,

що сільськогосподарська діяльність за 10 000 років стала головним чинником

перетворення нашої планети у пустелю, оскільки щорічні  втрати родючості

ґрунту на 1,6 км2  становить 150 т в Азії, 245 т в Північній Америці, 160 т в

Південній Америці, 90 т в Європі  [1, с. 59].
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Автори дають дані на 1989 рік, сьогодні ці дані у тричі більші. Знищення

лісів, розорювання степів, прерій відкривали шлях для водної і вітрової ерозії,

якими охоплені рівнини Північної Америки, Азії.  Картину процесів ерозії  в

Європі ілюструє даний малюнок.

Це підтверджується, наприклад, даними по Україні, які наводять Л.Г.Руденко і

В.П.Разов. Сільськогосподарське освоєння  території становить 72%, а ступінь

розораності  земель  –  56%,  досягаючи  в  районах  степової  і  лісостепової

природних зонах 80-90%. Зменшення фінансування на заходи з охорони земель

сприяло посиленню розвитку багатьох негативних процесів. За останні 30-40

років вміст гумусу в ґрунтах України зменшився на 0,3-0,4 %, і швидкість цих

втрат збільшується,  оскільки у приватній власності  знаходиться 70% земель

сільськогоспо-дарського

призначення.  Це  пов’язано  з

тим,  що  надзвичайно  висока

розора-ність  земель  і  низька

культура  землеробства,  що

сприяє розвитку процесів, які

руйнують  структуру  ґрунтів,

зменшуючи їх  родючість.  До

основних  процесів  відно-

сяться водна і  вітрова ерозія.

Їх  розвиток  у  деяких  регіонах  досяг  катастроф-фічного  рівня  безпеки:  в

Донецькій,  Луганській,  Кіровоградській  областях  і  північних  районах

Миколаївської і Одеської областях за рік змивається понад 20 т/га (більше 50%

ґрунтового  шару).  Також  розвиваються  процеси  заболочування,  засолення  і

солонцюватості та їх ущільнення [25, с.251].

Найбільш  прогнозованими  наслідками   глобальної  зміни  клімату  є

прискорений підйом рівня  води  Світового  океану.  Процес  цей  пов'язаний з

прискореним  таненням  арктичних  і  антарктичних  льодовиків,  що

спостерігається нині,  щорічна поява близько 10 тисяч айсбергів  в  північній

Атлантиці. 

Постійне  втручання   у  вікові  закономірності  природи,  зверхнє  і  навіть

жорстоке  ставлення  до  навколишнього  живого  світу.  Про  такі  дії  свідчать

останні жахливі екологічні  катастрофи  всепланетарного  масштабу;  вибух на
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буровій платформі і  вилив  величезної  кількості нафти у води Мексиканської

затоки; небувалі пожежі в лісових масивах, на торфовищі Російської Федерації.

Ера  нового  потопу  реально  проступає  у  змінах  клімату,жорстоких

щорічних повенях в Українських Карпатах, на річках  Китаю, Чилі, Пакистану;

прорив  дамби  глиноземного  виробництва  і  раптовий  викид  у  навколишній

простір  значної  маси  рідких  токсичних  відходів  із  оброблення  алюмінієвої

руди в Угорщині…

За  офіційними  даними  ООН,  внаслідок  техногенного  чинника  в

атмосферу  щорічно  надходить  приблизно  85  млрд  т  вуглекислоти,  що

становить  17  %  від  загальної  кількості  усіх  існуючих  газів  у  повітрі.  Це
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призводить  до  пригнічення  активної

діяльності  людей,  негативно  впливає  на

організми  дітей  і  людей  похилого  віку.  А

двоокис  сірки  у  сполученні  з  водою

утворює  сірчану  кислоту,  яка  шкодить

ґрунтам, підступно діє на рослини і тварин,

загострює легеневі  захворювання у людей.

Науковцями  підраховано,  що  нині  в

атмосфері  вже  накопичилося  2 300 млрд т

вуглекислого газу. Вже сьогодні вся,  разом

взята наземна рослинність виробляє кисню

менше,  ніж  споживає  промисловість,

транспорт,  люди  і  тварини.  Наприклад,

тільки  один  ракетний  лайнер  під  час

перельоту з Америки до Європи поглинає від 50 до 75 т кисню. Через велике

забруднення  повітря  стає  неможливим  повноцінне  використання  сонячної

енергії  усіма  живими  істотами  на  Землі.  По  суті,  робить  висновок

В.В.Губарець  (9а, с.  9), подібно тому, як минуле доходить до нас у вигляді

мушлів, белемнітів, зубів і скелетів морських риб в донних осадових гірських

та  річкових  відкладах,  наш  власний  вік  буде  представлений  виробами  з

пластмаси, скляних пляшок, металевих банок.

Про усі загрози красномовно говорить наведена картосхема, погляд на яку

примушує задуматись…
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Гранично  допустимі  кон-

центрації  забруднювачів

повітря  практично  порушу-

ються  повсюди,  особливо  це

стосується  токсичних  речо-

вин,  які  впливають на життя

усіх  живих  організмів.  Спа-

лювання, безперервні пожежі

в  лісових масивах,  стерні  на

полях,  інші катаклізми спри-

чинюють   викиди  в  атмо-

сферу  все  більшої  кількості

вуглекислого  газу,  пилу  й

інших  забруднювачів.  До-

дають  забруднення  й  вивер-

ження вулканів,  які  останнім часом почастішали.  134 роки тому – в серпні

1883  р.  відбулося  грандіозне  виверження  вулкану  Кракатау,  розташованого  у

Зондській протоці між двома островами – Ява і Суматра. Вибух знищив більше

половини  вулканічного  острова,  утворивши  гігантський  підводний  кратер

завглибшки 300 м, а вулканічний попіл, викинутий на висоту до 80 км , носився у

повітрі  декілька  років  (мал.).  Червоні  точки  позначають  область  поширення

плаваючої на поверхні океану пемзи. Коло показує пункти, де було чутно гул

вибуху.
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Зі шкільних підручників відомо, що саме від стану повітряного океану,

поверхневих  і  підземних  вод  залежить  усе  живе  на  планеті  –  формування

біосфери, розвиток рослинного і тваринного світу, життєдіяльність людської

спільноти.
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Мал.  43.  Мільйони  років  атмосфера  Землі  знаходилась  у  стані  певної

рівноваги  (на  світлині  ліворуч).  Проте,  за  останні  100  років  в  атмосфері

відбулися серйозні зміни, про які говорилося вище. На світлинах, зроблених у

1986  р.  зі  супутника  сіруваті  озонові  діри  в  атмосфері.  Особливо  це  чітко

видно  на  світлині  праворуч,  зробленої  над  Антарктидою:  сіро-чорним

кольором  позначена  озонова  діра.  Світлини  облетіли  увесь  світ.  Людство

здригнулось,  налякалось,  було  багато  галасу,  промов  і  пропозицій  на

Всесвітніх  форумах,  але  у  життєдіяльності  людей  мало  що  змінилося.

Забруднення продовжується, люди, наче перед кінцем світу, змирились…
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Крім того,  вже зараз у світі,  зокрема й в Україні,  не вистачає  питної  води.

Світлина без пояснень сигна-лізує про скору смерть без питної води.

Отже  з  другої  половини

ХХ  ст.  стан  біосфери  значно

змінився,  хоча   хід  еволюції

природи  Землі  продов-

жується, але продовжується й

дія, по всій імовірності, яка не

досягла  ще своєї кульмінації у

зміні  умов  оточуючого

середовища  і  у  здійсненні

генетичної  мутації  і  форму-

ванні  фенотипу;  проте  зараз,

імовірно,  як  раз  починається

новий акт цієї дії.

Наприклад,  деякими

ботаніками  відмічено  поява

нового напрямку в еволюційному розвитку рослин – відхід від принципу, що

склався  історично,  в  одночасної  еволюції  квіткових  рослин  і  комах-

запилювачів. Зараз з’являється усе  більше  даних,  які свідчать про поширення

безстатевого і апоміксичного (без запліднення) способів розмноження рослин,

завдяки чому зменшується залежність останніх  від  комах-запилювачів,  від

кліматичних умов тощо. Це явище  спостерігається  у  рослин, які  відносяться

до різних родів і зростаючих в різних географічних зонах, і вказує на те, що

розпочався  «новий  етап  в  еволюції  біосфери,  який  характеризується

більшою автономізацією у розвитку видів квіткових рослин»[1, с. 37].

Проблеми:  Якщо рослинам непотрібні будуть комахи-запилювачі, то чи

залишаться комахи живими, чи вимруть? І друге: поки що відсутні дані про

зміни у вищих тварин, а також і у людей.

Підсумовуючи викладене у  навчальному посібнику приходиш до надто

песимістичного  висновку  щодо  подальшої  долі  людської  цивілізації,  але

жевріє надія про те, що крайньої межі небезпеки поки ще не перейдено. Тож

особливу надію в Україні, на думку В.В.Губареця, слід покладати на зростання
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рівня екологічної  культури  усього  населення  країни, прихід у виробничі,

освітянські,  управлінські  структури  людей  нового,  пост  чорнобильського

покоління.

Тут буде доречно навести одну східну притчу.

В одном восточном городе жил великий мудрец, слава о его мудрости

разнеслась  далеко.  Но  был  человек,  завидующий  его  славе.  Решил  он

придумать такойвопрос, чтобымудрецне смог на него ответить… Онпоймал

бабочку, зажал её в ладонях и подумал: «Яспрошуу мудреца: какая бабочка у

меня в руках – живая или мёртвая? Если он скажет живая – ясомкну ладони, и

бабочка  умрёт,  а если он скажет – мёртвая,  я раскрою ладони, и бабочка

улетит. Тогда все поймут, кто из нас умнее». Завистник спросил у мудреца:

«Какая бабочка у меня в руках, о,мудрейший,  – живая или мёртвая?» На что

мудрец ответил: «Всё в твоих руках…».

Отже, наше майбутнє – в наших руках!!
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ЗАПИТАННЯ

1.Назвіть  основні  причини,  що  обумовлюють  незадовільний  стан

атмосферного повітря.

- Спробуйте пояснити причини водної і вітрової ерозії ґрунтів. Чи є якісь

заходи по збереженню чорноземних ґрунтів – цього національного скарбу?

-  Як  на  вашу  думку,  чому  останнім  часом  вчені  і  громадськість  усе

частіше стверджують, що історична гордість України  - Дніпро гине? Чи є для

цього підстави?

2.-  Поясніть,  чому   у  вік  науково-технічної  революції  збереження

цивілізації залежить від наших екологічних знань і розуміння дій, спрямованих

на збереження природно-суспільного середовища?

- На основі конкретних фактів доведіть, що органічний світ – складова

частина середовища кожної живої істоти.

-  Дайте  мотивоване   пояснення,  які  чинники  обумовлюють

взаємозалежність людей і тварин?

 3.-  Спробуйте  пояснити,  чи  є  в  нашій  країні  перспективи  подолання

найгостріших проблем у лісокористуванні? Які дії ви могли б запропонувати

для вирішення цих проблем?

- Чи погоджуєтесь ви с твердженням, що людська діяльність є злочином,

оскільки  вона  сприяє  високим  темпам  зникнення  багатьох  видів  рослин  і

тварин? Спробуйте довести це.

- Як що є, наведіть конкретні приклади захисту рослинного і тваринного

світу у вашій місцевості. Як що ні, спробуйте пояснити причину чому ні.

- Як на вашу думку, чи є у людства можливості хоча б, принаймні, суттєво

зменшити негативний вплив на біосферу для врятування її і самих себе?
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Що нас чекає? Сонячне сяйво чи морок і невизначеність життя?

Відповідь може бути одна: усе в наших руках!

Невже ми допустимо, що б ми загинули на такій прекрасній Землі і

розчинились прахом у безкінечності Всесвіту7
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Б.О.Чернов

Тільки творча особистість учителя 
виховує творчу особистість учнів

Київська  гімназія  східних  мов  № 1 відома

навчанням  в  ній  учнів  семи мовам:  арабської,

китайської,  перської,  японської,  корейської,

турецької,  хінді,  а  також  другої  мови  –

англійської.  Популярною  стає  гімназія  і

навчанням  географії  із  застосуванням

інформаційно-комунікаційних  технологій  та

інноваційній  системи  навчання,  завдяки

вчительці  географії.  Олена  Галена  має  вищу

освіту спеціаліста психології, нині навчається в

магістратурі  Переяслав-Хмельницького

державного  педагогічного  університету  імені

Григорія  Сковороди  за  спеціальністю

«Географія». Допомагають Олені Галені творчо

працювати  її  ерудиція,  здібності  творчо

підходити до побудови кожного уроку і розробці оригінальних презентацій до

цих уроків.

Наприклад,  за  підтримці  директора  гімназії  Оксани  Проскури,  та

безпосередньої  участі  заступників  директора  Наталі  Джигори,  Людмили

Андрук, Надії Герасимчук  Олени Володимирівна разом з учителями біології

Лесі Спіриної, Ольги Іваніної та вчителя історії Вікторії Довгань (вона ж і

заступник директора) провели об’єднані уроки у шостих класах (А,Б, В, Г) і у

8  класі  А,  присвячені  біографії  епідемій.  Жахливі  і  безжальні  прояви

епідемій, повідомлені вчителями і показані на слайдах,  нікого не залишили

байдужими.  Тому  ми  з  люб’язного  дозволу  Олени  Галени  вміщуємо

презентацію  цього  уроку  на  допомогу  вчителям  початкової  школи  (і  не

тільки)  для  можливого  використання  на  певних  уроках  або  позакласних

заходах, оскільки це сьогодні надто гостра проблема боротьби з епідеміями.

Як вберегтися від їх впливу?
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