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ВСТУП 

Роль тварин у біогеоценозах, як складова функціональної зоології – 

фундаментальна наукова дисципліна загально біологічного значення; є 

розділом зоології, який основну увагу приділяє порівняльному огляду функцій 

тваринних організмів, доказу єдності тваринного світу в різноманітності. 

Навчальний курс «Роль тварин у біогеоценозах» дає уявлення про основні 

процеси, які протікають в організмі тварин і забезпечують їх нормальне 

існування в природі.  

Головна ідея курсу полягає в тому, що, незважаючи на величезну 

різноманітність тваринного світу нашої планети, основні функції тваринного 

організму залишаються ідентичними в своїй основі.  

У поєднанні з основними підручниками по зоології та екології для 

біологічних факультетів, де викладені відомості про будову тіла представників 

основних типів і класів тваринного світу, їх систематичне положення і 

значення в природі і для господарської діяльності людини, характеристика 

функцій тваринного організму, починаючи від найпростіших до 

високоорганізованих багатоклітинних організмів, ‒ вивчення ролі тварин у 

біогеоценозах повинне дати цілісне уявлення про тварин як про певний рівень 

еволюції живого на нашій планеті. 
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1. МІСЦЕ ТВАРИН У БІОГЕОЦЕНОЗАХ 

 

У сучасний період сформувалася парадигма – все живе, що населяє 

простір, разом з неживими компонентами в тому ж середовищі, складає 

нерозривну діалектичну взаємодіючу єдність. Ця єдність була визначена 

термінами «екосистема» (екологічна система по Тенслі, 1935) та 

«біогеоценоз» (за В. Н. Сукачовим, 1940, 1942). Як показав досвід екологічних 

досліджень термін «біогеоценоз» в своєму визначенні більш обсяжний, так як 

він враховує взаємодію всіх компонентів, які складають живу оболонку 

планети, тобто біосферу. За останнім визначенням В. Н. Сукачева 

«Біогеоценоз – це сукупність на певному протязі земної поверхні однорідних 

природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу і 

світу мікроорганізмів, ґрунту, гідрологічних умов), що мають свою особливу 

специфіку взаємодії цих складових і компонентів, свою особливу структуру і 

визначений тип обміну речовиною та енергією їх між собою і з другими 

явищами природи, та представляє собою внутрішню суперечливу діалектичну 

єдність, яка знаходиться в постійному русі та розвитку». Формулювання, що 

наведене, дає уяву про біогеоценоз як природну систему, передбачає всі її 

головні характеристики: склад, структуру і функцію компонентів та розвиток 

системи в часі і просторі. Сам В. Н. Сукачев відзначив, що поняття 

«біогеоценоз» близьке, хоча і не зовсім тотожнє до терміну «екосистема». 

Екосистема може охоплювати простір любої протяжності – від каплі ставкової 

води до всесвіту. Біогеоценоз має визначений обсяг. Біогеоценози охоплюють 

частину земної або водної поверхні, однорідної за топографічними, 

мікрокліматичними, ґрунтовими, гідрологічними і біотичними умовами і 

мають визначені кордони. Тому термін «біогеоценоз» більш виважений. 

У наземних умовах він визначається кордонами фітоценозу, а водних – 

латеріальними і вертикальними просторами та гідрологією. Разом з тим в 

багатьох публікаціях і вжитку науковців і практиків, особливо за кордоном, 

між цими термінами не роблять різниці, або сприймають з умовними 

допусками про тотожність. Обидві концепції – екосистема і біогеоценоз, 

насправді, доповнюють і збагачують одна одну, що дозволяє розглядати більш 

досконало мозаїчну структуру біосфери, її різноманітні функціональні 

проявлення біотичних угруповань оточуючого природного середовища. Тому 

в підручнику ці обидва терміни знаходяться в широкому вжитку, 

відображуючи різні природні системи. 
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2. МІСЦЕ ТВАРИН У СТРУКТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БІОГЕОЦЕНОЗУ 

Структура в прямому значенні походить від латинського слова – будова, 

устрій, тобто розташованість частин (елементів) і характеристика зв’язків між 

ними. Найбільш наглядно ми можемо уявити собі лісовий біогеоценоз, як 

совокупність предметів (матеріальних явищ), які характеризуються специфічним 

просторовим розташуванням у відношеннях один з одним. Головні складові 

частини цього біогеоценозу: ґрунт, як фундамент системи, який визначає 

особливості рослинного покриву, рослинність, і атмосфера, що циркулює під 

лісовим пологом і пов’язана з повітряними масами та тісно оточує ліс над 

кронами і з боків, далі – тваринні організми, які знаходяться в ґрунті, на його 

поверхні і на рослинності, а також в повітряних потоках. А на всіх них, як із 

зовні, так і в середині поселяються різні мікроорганізми. 

Загальна схема біогеоценозу має наступний вигляд (рис. 1). 

Наведені схеми біогеоценозу чітко вказують на місце тваринних угруповань, 

які одержали тут назву зооценозу (рис. 1, А), чим відображається структурна 

сутність складової частини як компонента системи, або консументів, 

характеризуючи їх функціональну сутність (рис. 1, Б). Зооценоз згідно з 

представленими схемами тісно пов’язаний з фітоценозом (рослинні угруповання 

– продуценти) і мікробоценозом (мікроби, гриби і деякі тваринні організми – 

редуценти), від яких він сам залежить і впливає на них. Через біоценотичне 

утворення (біоценоз) або безпосередньо, зооценоз тісно пов’язаний також з 

екотопом і його складовими. 

Таким чином, біогеоценоз має два важливих системних розділа – екотоп і 

біогеоценоз. Екотоп складається з двох компонентів – кліматопу і біотопу, або за 

визначенням В. Н. Сукачева – едафотопу. 

Найважливішим чинником кліматопу є промениста сонячна енергія, яка 

зумовлює всі найважливіші біогеоценотичні процеси. Крім енергії важливу роль 

в житті всього біогеоценозу відіграють такі компоненти кліматопу як аеросфера і 

гідросфера, обумовлюючи формування і функцію найрізноманітніших екосистем 

та забезпечуючи їх газами і водою (рис. 2, 3). 

Біоценоз включає три царства живих організмів – рослинність, тваринний 

світ і мікроорганізми. Фітоценоз (рослинність) характеризується як сукупність 

організмів – автотрофів, що за допомогою сонячної енергії із неорганічних 

речовин синтезують первинну органічну речовину. Тому цей компонент у складі 

загальної системи ще одержав назву продуценти. 

Зооценоз включає всіх тваринних організмів – гетеротрофів, які не здатні 

синтезувати органічні речовини із неорганічних, а лише споживають їх, тобто 

споживачі – консументи. Крім тваринних організмів сюди входять частини 

мікроорганізмів, паразити і комахоїдні рослини. Мікробоценоз – це компонент, 

що, в основному, складається з мікроорганізмів і виконує деструкційну функцію 

– функцію розкладання створеної органічної речовини на елементарні 

неорганічні, тобто – біодеструктори – редуценти; він також включає бактерії, 

гриби і деякі тваринні організми, які в основі відносяться до сапрофагів. 
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Структурні частини кліматопу і едафотопу утворюють елементи біогеоценозу, 

які відіграють важливу роль у формуванні різноманітного середовища існування 

і особливих екологічних угруповань. Структурними елементами зооценозу є 

різні систематичні групи, які об’єднуються в різні топічні і трофічні комплекси, 

що забезпечують більшість біогеоценотичних зв’язків у системі (рис. 4). 

Наземні і водні біогеоценози мають як загальні ознаки (які в принципі 

об’єднуються як систематичними, так і функціональними угрупованнями), так і 

ті, що їх різнять. 

 

 
Головними відмінностями наземних і водних біогеоценозів ‒ двох 

головних системних утворень є наявність або відсутність кордонів, які 

обмежують біогеоценоз, і різниця в середовищі, яке оточує живі організми. 

В наземних системах це повітря і ґрунт, у водних – вода і біокосна система – 

донний мул. Ці відмінності показані на рис. 5, де представлена порівняльна 

схема розміщення компонентів і елементів систем. 
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У наземних біогеоценозах чітко виділяються два основних топічних 

надблока – надземний (супроедафотопний) і ґрунтовий (педотопний). Між 

ними, як правило, розташований проміжний блок, який об’єднує обидва 

головні – підстилочний блок, який ще називають мертвопокривним (у лісових 

біогеоценозах) або – колданним (в степових біогеоценозах). Тверді субстрати 

першого блоку служать топічною основою для існування багатьох 

фауністичних угруповань, що відносяться до різноманітних систематичних 

груп тварин. Це поверхня ґрунту, надземні органи рослинності (травостій, 

деревостій), підстилка, пеньки тощо. Внутрішня частина другого і проміжного 

блоків утворюють місця перебування так званих ґрунтових або підстилкових 

угруповань тварин. 
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В надземному (супраедафотопному) блоці відбуваються фотосинтетичні 

процеси, накопичується і трансформується жива органічна матерія, де 

головними трансформаторами її є тваринні організми. В ґрунтовому блоці 

головним чином відбуваються ґрунтоутворювальні процеси, де поряд з 

фізичними, хімічними і мікробними агентами важливу роль відіграють 

тваринні організми (локомоційна, трофометаболічна діяльність).  

В підстилковому блоці відбувається, здебільшого, редукційний процес з 

концентрацією організмів – редуцентів, серед яких зустрічається багато тварин. 

Наземний біогеоценоз має вертикальну і латеральну структуру. 

Вертикальна структура за Ю. П. Бялловичем (1973) розподіляється на так 

звані біогеогоризонти, латеральна ж структура (Дылис и др., 1964) – на 

парцели та сінузії, які представлені в більшій мірі характерним видовим 

складом організмів, споріднених еколого-біологічною єдністю і 

мікросередовищем, що представляють частину системи відповідного 
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фітоценозу. Головні принципи просторового розподілу наземного 

біогеоценозу можна представити на наступних схемах (рис. 6, 7). 

Відповідно до просторової структури наземного біогеоценозу виділяють 

такі тваринні угруповання (безхребетні і хребетні): едафобіонти – комплекс 

тваринних організмів, які мешкають у ґрунтовому блоці; герпетобіонти – 

мешканці проміжного блоку – підстилкового; хортобіонти – тварини 

трав’яного ярусу; еремобіонти – мешканці поверхневих щільних глинястих 

ґрунтів; псамобіонти – мешканці піщаних ґрунтів; петробіонти – населення 

кам’янистих ділянок з розріженою рослинністю або без; тамнобіонти – 

комплекси тваринних угруповань чагарникового ярусу; дендробіонти – 

різноманітні тварини деревостою; ксилобіонти – мешканці стовбурів і великих 

гілок (в середині), аеробіонти – тварини, які здатні літати (вони складаються з 

різних систематичних груп і попередніх біотичних угруповань надземного 

блоку. 

Окрему групу представляють так звані паразитарні ендо- і ектобіонти, 

які відповідно паразитують в середині рослинних і тваринних організмів 

(ендопаразити) і на зовнішніх ділянках тіла і органів тварин (ектопаразити). 

Такий розподіл тварин, пов’язаний з різними ярусами і стаціями, в різних 

структурних підрозділах системи в тій чи іншій сукупності вони можуть 

зустрічатися в межах однієї системи. 

Також розрізнюють комплекси тваринних угруповань, характерних для 

конкретного біогеоценозу: пустельні, степові, узлісні, лісові, водно-болотяні 

та ніші. 

Перехідними екосистемами між наземними і водними є болотяні. Вони 

представлені різними болотами, які відрізняються місцем розташування і за 

режимом трофності: низинні, верхові і оліготрофні, евтрофні і мезотрофні. 

Низинні болотяні екосистеми утворюються по долинах річок і в місцях виходу 

джерел; верхові – на рівнинних водорозділах. Це надмірно зволожені ділянки 

землі, в яких відбувається накопичення нерозкладених органічних речовин. 

Вони зосереджені, в основному, в лісовій зоні північної півкулі і в вологих 

екваторіальних районах. Ці системи утворюються в результаті 

перезволоження ґрунту або заростання водойм. 
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Водні екосистеми відрізняються від наземних значними масами води замість 

атмосферного повітря, гідрологією і особливою зональною структурою, кожна 

з яких може складати окрему особливу водну екосистему. Крім того, вони 

різко відрізняються між собою трофністю (як і болотяні системи), солоністю і 

масштабами. За гідрологічними характеристикам вони розподіляються на 

водні системи з течією і стоячою водою, за солоністю – прісноводні, 

солоноватоводні і морські системи. 
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До прісноводних відносяться різного масштабу річки – малі, середні, 

великі; озера і штучно утворені водойми – водосховища, ставки. До 

солоноватоводних – дельтові лимани річок з впливом морських систем. 

Морські водойми за своїм масштабом розподіляються на звичайні морські, які, 

як правило, омивають суходол континентів, і океанічні, що розташовані між 

континентами. 
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Біогеоценотична вертикальна зональність в прісних водоймах найбільш 

чітко проявляється в озерах помірних широт (рис. 8). 

 

 
У водній масі – так званій пелагіалі як середовищі мешкання багатьох 

систематичних і екологічних груп тварин – можуть бути виділені три 

горизонти: води поверхневих шарів (5-8 м) – пелагіаль активного фотосинтезу 

(епілімніон), середні шари (8-14 м) – пелагіаль заторможеного фотосинтезу 

(металімніон) і нижні шари (14-20 м) – пелагіаль, де фотосинтез не 

відбувається (гіполімніон). В епілімніоні вода влітку добре прогрівається і 

інтенсивно перемішується під дією вітру і конвекційних токів. Ця зона 

здебільшого представлена продуцентами і різними консументами. При 

охолодженні епілімніона в осіннє-зимовий періоди температура води спочатку 

вирівнюється з гіполімніоном, а потім стає холоднішою. З весни до літа 

відбувається зворотний процес. 

Найбільш виразніше розмежування як по вертикалі так і по латералі 

проявляється в морських екосистемах (рис. 9). Як і в озерних екосистемах для 
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формування тваринних угруповань значну роль в них відіграє бенталь з 

донним населенням (зообентос) і товща води – пелагіаль з різними 

планктонними організмами. 

Відповідно до просторового розподілу водних систем на латеральні і 

вертикальні зони і горизонти як основні біогеоценотичні екотопи, тваринні 

організми займають певне положення і їх систематизують за місцем, які вони 

займають в системі, на наступні групи. Перш за все виділяють найбільш 

масштабні водні групи організмів: прісноводні, солоноватоводні і морські. 

Найпростіші просторово-екологічні угруповання відмічаються в перших двох 

групах. В групі прісноводних тварин виділяють реофільні, або річкові – 

тварини водойм з течією води, лімнофільні – мешканці водойм зі стоячою 

водою (ставки, озера). Безхребетних планктонних реофільних організмів часто 

називають потамопланктоном, риб – реофілами.  

Найбільш виразніше розмежування як по вертикалі так і по латералі 

проявляється в морських екосистемах (рис. 9). Як і в озерних екосистемах для 

формування тваринних угруповань значну роль в них відіграє бенталь з 

донним населенням (зообентос) і товща води – пелагіаль з різними 

планктонними організмами. В бентосі виділяють супралітораль – зону 

заплесків та шторму, літораль – приливно-відливну зону, сублітораль – зону 

шельфа (до 200-500 м), батіаль – зону континентального склону (500-300 м), і 

абіссаль – зону океанічного ложа (3-6 км) і ультраабіссаль (понад 6000 м). 

У латеральному відношенні виділяють неретичну і океанічну області. 

Неретична характеризується глибинами до 500 м і протяжністю від берега 

до 200 км. Вона відмічається найбільшими продуктивними процесами і 

найбільшим біорізноманіттям. Пелагіаль охоплює всю товщу води і 

розподіляється на епіпелігіаль (0-200 м), мезопелігіаль, батіпелігіаль, абісальну 

пелагіаль (або абіссаль), ультраабіссальна пелагіаль (ультраабісаль). Крім цього, 

вертикаль розподіляється на евфотичну зону, яка охоплює глибини до 300 м з 

проникненням сонячних променів і афотичну – де сонячні промені відсутні. 

Відповідно лімнофільні угруповання називають лимнопланктоном і 

лімнофілами. Солоноватодні і прісноводні тваринні організми поділяються на 

пелагофілів (планктонні організми – дрібні тваринні організми – зоопланктон, 

великі тваринні організми (риби) – нектон) і батофілів (бентосні організми – 

мікрозообентос, мезозообентос і макрозообентос). В макрофітних асоціаціях 

утворюється так звана фауна (здебільшого різні безхребетні) рослинних 

обростань (макрофітофіли). 

У морських екосистемах просторово-екологічні фауністичні 

угруповання більш різноманітні. У латеральному відношенні вони 

розподіляються на неретичні і океанічні угруповання. У вертикальному 

відношенні – тваринні та бентосні організми. Серед пелагічних організмів 

виділяються наступні угруповання: Плейстон – напівводяні (напівзанурені) 

поверхові форми, в яких частина тіла знаходиться на поверхні води. Нейстон 

– сукупність організмів, які мешкають на самій поверхні води. Включають як 

пасивно плаваючих, так і активно бігаючих по поверхні води. Гіпонейстон – 



 

17 
 

угруповання тварин, які мешкають у підповерхневому шарі води і ведуть 

пасивний спосіб плавання. 

Планктон – тваринні комплекси з пасивним способом плавання в 

евфотичній зоні. Нектон – активно плаваючі пелагічні організми в евфотичніх 

і верхніх шарах афотичної зони. До пелагічних груп організмів відносяться 

різні за розмірами тварини – мікропланктон (найпростіші, коловертки), 

мезопланктон (в основному дрібні ракоподібні та ін.), макропланктон (різні 

ракоподібні, кишковопорожнинні та ін.), мегапланктон – найбільш крупні 

тварини з самостійним активним рухом. 

 
Тварин також розподіляють за відношенням до солоності – еврігалінні 

форми, які пристосувалися до різноманітного рівня солоності води – від 

прісноводних до дуже солоних, і стеногалінні, які існують у вузькому 

діапазоні солоності. За відношенням до кисню – мегаоксифільні, 

мезоксифільні і олігоксифільні, які відповідно спроможні існувати в 

середовищі з максимальним насиченим киснем у воді (у річках, у зоні 

прибою), середньо-насичені і слабо насичені (у товщі мулових і донних 

відкладень). 
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3. МІСЦЕ ТВАРИН У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БІОГЕОЦЕНОЗУ 
 

Біогеоценоз чи екосистема представляє собою сукупність природних 

явищ, які характеризуються взаємодією його компонентів і елементів і певним 

типом обміну речовиною та енергією між собою і іншими компонентами. 

Взаємодію компонентів і елементів, які здійснюють вказаний обмін, прийнято 

називати біогеоценотичним процесом. 

Біогеоценотичний процес – це інтеграція потока енергії і кругообігу 

речовин. Уявлення про біологічний кругообіг базується на діалектичній 

єдності біогеоценозу – незмінним складом його складових компонентів і 

елементів і постійному русі взаємодії їх у процесі обміну речовиною і 

енергією. Цикл трансформації починається фотосинтетичним процесом, в 

якому за допомогою енергії світла і за його рахунок пов’язується вуглець (з 

вуглекислої кислоти повітря) з одночасним його відновленням у процесі 

дихання. В результаті частина поглинаючої енергії запасається у хімічних 

зв’язках органічної кислоти. Головну масу зольних елементів і азота рослини 

втягують у кругообіг в результаті вторинних перетворень. Загальний цикл 

закінчується відмиранням органічної речовини і мортомаси (підстилка, 

детрит, рештки тварин, тощо) та його мінералізацією, що втягується через 

редуцентний блок для живлення продуцентів. Трансформація в подальшому 

відбувається у процесах росту і живлення організмів, причому кожен 

трофічний рівень забезпечує наступний. Починаючись перетворенням 

сонячної енергії в процесі фотосинтезу у біотичну енергію вона через трофічні 

зв’язки протікає в різних біогеоценотичних процесах, забезпечуючи головний 

показник функціювання екосистеми – кругообіг речовин і потіку енергії. 

Кожен біогеоценоз виконує характерну функцію, перерозподіляючи біотичну 

енергію. Отже, в основі всієї біогеоценотичної роботи виступають трофічні 

зв’язки, які обумовлюють кругообіг і потік енергії. 

Тварини входять до гетеротрофного блоку системи: біотрофи, які 

споживають живу масу, мортомасу як органічних залишків, сапротрофи, які їх 

мінералізують. Розподіл різних трофічних рівнів у системі і місце в них 

тваринних угруповань представлено на рис. 10. Потік енергії за участю різних 

зоокомпонентів відбувається в двох напрямках. Перший напрямок серед екологів 

одержав назву пасовиського потоку енергії, де консументний блок, який 

складається головним чином з різних систематичних груп тварин, представлений 

консументами першого порядку – фітофагами (споживачами живої рослинної 

маси), потім консументами другого порядку – зоофагами першого рівня 

(авертебратофагами – різними тваринами, які споживають різних безхребетних: 

комах, павуків, червів, тощо); консументами третього порядку – зоофагами 

другого рівня (хижаками, або міофагами), що споживають зооелементи першого 

і другого порядку консументів; консументами четвертого порядку – різні 

паразитарні організми, які паразитують на тваринах.  
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Другий напрямок – детритний, або  редуцентний  потік енергії, 

представлений тваринами, які приймають активну участь у розкладі залишків 

органічної речовини – тобто мертвого покриву – мортомаси (підстилка, калдан, 

залишки тварин, їх екскреторний опад). Зооелементи цього редуцентного блоку 

разом з мікродеструкторами через детритний потік енергії забезпечують 

мінералізаційний процес, швидкість якого обумовлює степовий, луговий чи 

лісовий кругообіг речовин і потік енергії в біогеоценозі. 

 

 
Біологічний кругообіг речовин і біотичний потік енергії являють собою 

трофічний цикл (рис. 11). Біогеоценоз можна охарактеризувати як систему, де 

відбувається розподіл енергії і речовин на її послідовних рівнях, а також 

значними потоками цих величин, які трансформуються з одного рівня на інший. 

Ці величини розрізняють екосистеми одну від одної. 
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Частина енергії, фіксованої для виробництва органічної речовини або 

загальної продукції, розсіюється в процесі дихання або не використовується. 

Енергія, яка залишається – так звана чиста продукція, може використовуватися 

консументами (жива біологічна продукція) і редуцентами (органічні рештки) і 

складає приблизно половину загальної продукції (рис. 12). 

Порівняльна характеристика екологічних пірамід біомас і енергії 

відрізняється між собою за показниками, але відзеркалюючи загальний процес 

кругообігу і потоку енергії (рис. 13). В обох випадках співвідношення біомас і 

потоку енергії, відображаючи трофічні рівні, завжди буде звужуватись 
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доверху від продуцентної основи за умовою врахування усіх джерел трофічної 

маси і енергії в системі. 

Наведені приклади ролі трофіки тварин у формуванні різних 

функціональних особливостей, особливо тих, які впливають на структурну 

організацію і функцію в системі, прийнято називати середовищетвірною, або 

середовищепереутворювальною діяльністю тварин. Перетворюючи середовище, 

тварини перш за все створюють умови для свого особистого існування, що в 

комплексі забезпечує формування екологічних умов, здатних задовольнити 

екологічні умови багатьох рослин, тварин і мікроорганізмів. В результаті 

сумісного еволюційного розвитку це призводить до формування особливих 

біотичних зв’язків – консортивних, трансбіотичних, біогеоценотичних, 

міжбіогеоценотичних і навіть трансконтинентальних, або трансокеанічних (рис. 

14). 
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Таким чином, зооценоз в цілому як компонент системи, споріднені 

фауністичні угруповання і окремі численні види як елементи системи, є 

важливими структурно-функціональними підрозділами в організації 

різноманітних екосистем і біосфери в цілому. Різноманітні їх екологічні, 

етологічні, фізіолого-біохімічні, локомоційні особливості обумовлюють всебічну 

біогеоценотичну роботу різних блоків систем, екосистем і біосфери, 

забезпечуючи як в історичному, так і в сучасному часовому просторі 

формування фізико-хімічного, ландшафтного і біологічного режиму на планеті.  
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4. КЛАСИФІКАЦІЯ СЕРЕДОВИЩЕТВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТВАРИН 

 

Важливою ланкою в проявленні функцій екосистеми є створення і 

формування екологічного середовища для багатьох компонентів фіто-, зоо- і 

мікробоценозу. Це так звана середовищеутворювальна або 

середовищепереутворювальна функція. Кожен елемент зооценозу при своєму 

існуванні та реалізації способу життя пристосовує середовище під себе, 

забезпечуючи як загальний процес утворення або переутворення середовища 

так і підтримання його існування. Цим також забезпечуються сприятливі 

екологічні умови для багатьох інших елементів зооценозу, фітоценозу та 

мікробоценозу, сприяючи утворенню багатого біорізноманіття. Отже участь 

тваринних організмів в різних проявленнях функцій екосистеми тісно 

пов’язана з їх середовищеутворювальною діяльністю. 

Згідно з концепцією мозаїчно-циклічної організації екосистем, 

біоценотичний покрив є ієрархією видових і популяційних мозаїк 

таксономічних угруповань. Механізмом, який інтегрує цю різноманітну 

мозаїку і спричиняє формування біотичної складової екосистем як видових 

множинностей (сукупності), виступає видове життя найбільш могутніх 

середовищепереутворювачів-едіфікаторів, чи ключових видів. Ключові види 

вживаються в значенні – найбільш могутні середовищеутворювачі. 

Середовищеперетворюючий ефект ключових видів визначається їх кількісним 

розвитком і спрямованості діючого впливу. Зміни абіогенного і біогенного 

середовища ключовими видами забезпечують стійке існування підлеглих 

видів (ассектаторів). Ключові види і утворюють різноманітні функціональні 

групи тварин. 

На основі різних проявлень способів життя, що визначається 

конкретним місцем мешкання, добуванням їжі, обладнанням сховищ, гнізд, 

гніздових камер, просторових переміщень тощо, виділяють 4 типи 

середовищеутворювальної діяльності тварин з наступними класами: 

трофічний тип діяльності – з поживним і видільним класом; механічний тип 

– з риючим класом і витопним класом, конструктивний тип – з будівним і 

деструктивно-створювальним класом і міграційний – з трансмісивно-

епіозотичним і трансмісивно-розповсюджувальним класами. 

Загальна схема класифікації середовищеутворювальної діяльності 

тварин з деталізацією всіх її особливостей показана на табл. 1 

 

.
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Таблиця 1 

Загальна класифікація середовищеутворювальної діяльності тварин 
Тип середо-

вищеутворю-

вальної 

діяльності 

Клас діяльності Вид діяльності 

Головні форми участі в 

утворенні та перетворенні 

середовища 

1 2 3 4 

Трофічний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживчий Вилучний Вилучення біомаси, її зміни, 

первинне розкладання, 

утворення механізму 

гомеостазу 

Трофічно-

форичний 

(розповсюджу-

вальний) 

Стратифікація в органах 

травлення ягід, 

розповсюдження в системі і 

утворення рослинних 

асоціацій 

Видільний 

(метаболічний) 

 

 

 

 

Екскреторний Надходження 

органікомінеральних речовин, 

збагачення ґрунту комплексом 

NPK, каталізація 

мінералізаційного процесу, 

формування хімічних і 

фізичних властивостей ґрунту, 

інтенсифікація біологічної 

активності ґрунту. Збагачення 

сапротрофної фауни, участь в 

утворенні механізмів 

самоочистки ґрунтів від 

полютантів 

Сечовидільний Надходження в ґрунт азота і 

мінеральних речовин 

 Газовидільний Надходження в екосистему 

вуглекислого газу, метану, 

сірководневих сполучень 

Репродуктивний Опилювально-

заплідний 

Опилення рослин 

Деструктивний 

(руйнівний) 

Ґрунторуйнівний Порушення підстилки і 

верхніх шарів ґрунту. 

Зменшення маси підземної 

ризосфери 

Дереворуйнівний Прокладка стволових і 

підкоркових ходів. 

Порушення стволового блоку 

деревостою 

Механічний Рийний 

 

Проникний 

 

Зменшення твердості і 

щільності ґрунтів, 

збільшенняаерації, вологості, 
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Тип середо-

вищеутворю-

вальної 

діяльності 

Клас діяльності Вид діяльності 

Головні форми участі в 

утворенні та перетворенні 

середовища 

1 2 3 4 

водопроникності, зміни 

терміки, формування хімічних 

властивостей ґрунтів, каталіз 

хімічних процесів, 

інтенсифікація біологічної 

активності ґрунтів, 

збільшення біорізноманіття і 

перебудова функціонального 

складу біоти 

Виносний 

(перевідкладний) 

Винос на поверхню 

глибинних горизонтів ґрунтів і 

підгрунтового матеріалу, 

змішення різних генетичних 

рівнів ґрунтового покриву, 

утворення елементів нанно- і 

мікро-рельєфу, 

структурування ґрунту, 

перерозподіл вологи, міграція 

хімічних елементів, 

збагачення верхніх шарів 

легко розчинювальними 

сполуками, утворення 

своєрідних середо-вищ для 

існування педозооти 

  Розпушувальний Перемішування верхніх шарів 

ґрунту, переміщення гумуса в 

більш глибинні горизонти, 

перемішування ґрунту з 

підстилкою, екскреціями, 

рослинністю. Прискорення 

процеса мінералізації, 

підвищення ступеню 

біологічної активності ґрунтів, 

перебудова функціональних 

груп ґрунтової фауни 

Витоптувальний Плайовий Ущільнення ґрунтового 

покриву, зменшення аерації, 

перерозподіл вологи в ґрунті, 

зниження водопроникності, 

мацерація трав’яного покриву 

і підстилки, зміни біологічної 

активності ґрунтів 

Стадно- Порушення підстилки і 
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Тип середо-

вищеутворю-

вальної 

діяльності 

Клас діяльності Вид діяльності 

Головні форми участі в 

утворенні та перетворенні 

середовища 

1 2 3 4 

перемісний ґрунтового покриву. 

Посилення процесів 

вивітрювання і ерозії, 

ущільнення ґрунту 

  Скопищний Ущільнення і руйнування 

ґрунту, знищення трав’яного 

покриву, накопичення 

трофометаболітів 

Механічний Витоптувальний 

 

 

 

 

Будівний 

Лігвищний, 

лігвовий 

Порушення підстилки, 

незначне ущільнення 

верхнього шару ґрунту, 

зниження інтенсивності 

хімічних процесів. 

Надходження в ґрунт виділень 

шкірних покривів тварин 

Конструкти-

вний 

 

 

 

 

 

 

 

Будівний 

 

Гніздобудівний Переміщення рослинного і 

тваринного матеріалу, 

утворення механізмів, 

міжекосистемних і 

міжпарцелярних зв’язків, 

інформаційна роль, утворення 

специфічного середовища для 

існування багатьох видів 

тварин 

Ґрунтокамеро-

будівний 

Утворення підземних камер 

різного призначення – 

гніздових і кормових комор. 

Концентрація значної 

кількості фітомаси. 

Репродукційна роль. 

Утворення середо-вища для 

значної кількості видів 

педофауни 

Деструктивно-

створювальний 

 

 

Ґрунтодеструк-

тивний 

Порушення верхніх шарів 

ґрунту і підстилки. Знищення 

значної кількості ризосфери. 

Сприяння лісовідновленню і 

відтворенню трав’яної 

рослинності. Формування 

фізичних і хімічних 

властивостей ґрунтів 

Дереводеструк-

тивний 

Порушення внутрішньої 

частини рослин, знищення 
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Тип середо-

вищеутворю-

вальної 

діяльності 

Клас діяльності Вид діяльності 

Головні форми участі в 

утворенні та перетворенні 

середовища 

1 2 3 4 

камбіального шару. 

Зменшення продуційного 

процесу, прискорення випаду 

деревостою і чагарника 

Дуплостворюва-

льний 

Утворення широкої мережі 

дупел, які використовуються 

як  своєрідні середовища для 

репродукції значної кількості 

птахів і ссавців і поселення 

різних безхребетних і кажанів; 

загалом сприяють збільшенню 

біорізноманіття 

Міграційний 

 

 

 

 

 

Трансмісивно-

епізоотійний 

 

 

 

Трансмісивно-

паразитарний 

Поширення парази-тарних 

організмів. Переніс різних 

екто- і ендопаразитів на 

значній відстані і утворення 

паразитар-них зв’язків між 

континентами 

Трансмісивно-

інфекційний 

Поширення інфекційних 

хвороб. 

Трансконтинентальний переніс 

загрозливих в епізоотійному 

відношенні вірусів 

Трансмісивно-

розповсюджу-

вальний 

Зоофоричний Перенесення ікри риб, 

земноводних і яєць деяких 

гідробіонтів в різні водні 

системи в межах континенту і 

з охопленням різних 

компонентів. Участь в 

формуванні біорізноманіття в 

штучно створених водних 

системах 

 Фітофоричний Розповсюдження насіння і 

різних ягід з допомогою 

зовнішніх покривів і 

споживаних трофікою. 

Утворення різних рослинних 

угруповань в різноманітних 

ландшафтах на значному 

територіальному просторі 
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5. КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСТІ ТВАРИН У ФУНКЦІЯХ ЕКОСИСТЕМ 

 

Середовищетвірна діяльність тварин є тим екологічним фундаментом, який 

обумовлює участь тваринних організмів у функціонуванні як екосистем, так і 

всієї біосфери. Вплив різних типів середовищетвірної діяльності тварин на 

формування блоків систем, компонентів і елементів, які виконують різноманітну 

біогеоценотичну роботу, представляє собою основу для систематики участі 

зооелементів у функціональних проявленнях системи. 

Найбільш діючою силою, яка з одного боку забезпечує умови існування 

виду, а з другого – обумовлює майже всі функціональні проявлення системи, є 

трофічний тип середовищетвірної діяльності. Цей тип охоплює всі види 

тваринних угруповань і є найбільш масовим.  

Споживча діяльність фауністичних угруповань сприяє формуванню восьми 

типів функціонального процесу в системі (продуційний, захисний, енергетичний, 

кругообічний, зв’язкоутворювальний, розподільний, ремедіаційний, 

епізоотичний); видільна – чотирьом (продуктивний, захисний, кругообічний, 

ґрунтоутворювальний).  

Серед механічного типу середовищетвірної діяльності  найбільш впливовим 

є риючий клас впливу. Він здійснюються різними ґрунтовими екологічними 

формами тварин різних систематичних груп, які свої трофічні і локомоторні 

функції проявляють риючою діяльністю, що забезпечує продуктивний, 

ґрунтоутворювальний, захисний, ремедіаційний і всі види кругообігу.  

Серед викопної діяльності значну роль відіграє стадно-перемісна і 

скопищна, яка посилює дію трофічної і особливо видільної діяльності і 

зоохорії, забезпечуючи розподільну, зв’язкоутворювальну і репродуктивні 

функції системи. Конструктивний тип діяльності пов’язаний з 

зв’язкоутворювальною і розподільною функціями і створеними топічного 

середовища для багатьох тваринних організмів. Міграційний тип перш за все 

відіграє значну роль в формуванні шляхів циркуляції і розповсюдження 

паразитарних і інфекційних захворювань. 

Всі види участі тварин в функціональній системі можна відобразити 

наступною класифікаційною схемою (табл. 2). 

Наведена класифікація різних видів, класів і типів 

середовищеутворювальної чи середовищепереутворювальної діяльності тварин, 

яка в кінцевому підсумку трансформується в проявлення різних функцій 

екосистем, свідчить про спорідненість виклику середовищеутворювальної 

функції в організаційній структурі систем на дію різних екологічних і 

систематичних груп тварин. 
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            Таблиця 2 

Класифікація участі тварин у функціонуванні екосистем 
Основні типи 

функціонального процесу 

Види участі тварин у прояві 

функцій системами 

За рахунок якої сере-

довищетвірної діяльності 

1 2 3 

Продуційний 

Сприяння утворенню 

первинної продукції 

Форична діяльність 

Утворення вторинної 

продукції 

Споживча діяльність 

трофічного типу 

Утворення кормової бази для 

зоофагів 

Споживча діяльність 

трофічного типу 

Інтенсифікація 

продуктивності автотрофів 

Видільна діяльність 

трофічного типу; рийна 

діяльність механічного типу 

Відтворювальний 

(репродукційний) 

Запліднення автотрофної 

частини системи (опилення) 

Споживчий і форичний вид 

діяльності трофіч-ного типу  

Генеративне розмноження 

автотрофів 

Стадно-перемісна діяльність 

механічного типу і 

зоофорична – міграційного 

типу  

Хімічна стратифікація 

насіння автотрофів 

Споживча і видільна 

діяльність трофічного типу 

Вегетативне розмноження 

автотрофів 

Трофічна діяльність. Рийна і 

витоптувальна діяльність 

механічного типу  

Утворення умов для 

розмноження гетеротрофної 

частини системи 

Конструктивна і рийна 

діяльність 

Кругообіговий 

Інтенсифікація біологічного 

кругообігу речовин 

Видільна діяльність тро-

фічного типу, прони-зуючий 

і виносний види рийної 

діяльності 

Інтенсифікація геологічного 

кругообігу речовин 

Пронизуючий і винос-ний 

види рийної діяльності 

Енергетичний 

Захист редукційного блоку 

системи 

Споживча і вилучна 

діяльність консументів 

другого трофічного рівня 

Захист відтворювальної 

функції автотрофів 

Рийна діяльність меха-

нічного типу 

Трансформація біотичної 

енергії в системі 

Трофічний тип діяль-ності 

Участь у загальному 

енергетичному потоці в 

системі 

Трофічний тип діяль-ності 

Захисний 

(гомеостатичний) 

Захист автотрофного 

компонента системи 

Споживча і вилучна 

діяльність трофічного типу 
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Основні типи 

функціонального процесу 

Види участі тварин у прояві 

функцій системами 

За рахунок якої сере-

довищетвірної діяльності 

1 2 3 

консументів дру-гого 

трофічного рівня 

Захист гетеротрофного 

компонента системи 

Споживча і вилучна 

діяльність консументів 

третього трофічного рівня 

Розподільний 

Внутрішньосистемний 

розподіл органічної 

речовини 

Трофічний тип діяль-ності 

стадно-перемісний вид 

механічного типу діяльності, 

будівний вид 

конструктивного типу 

діяльності 

Міжекосистемний розподіл 

органічної речовини 

Трофічний тип діяль-ності 

стадно-перемісний вид 

механічного типу діяльності, 

будівний вид 

конструктивного типу 

діяльності, зоофоричний і 

фітофоричний види 

міграційного типу діяль-

ності 

Зв’язкоутворювальний 

Формування консортивних 

зв’язків 

Трофічний і конструкт-

тивний типи діяльності, 

топічний розподіл зоо-

компонентів 

Утворення сінузіальних і 

парцелярних біотичних 

зв’язків 

Трофічний і конструкт-

тивний типи діяльності 

Біогеоценотичні зв’язки Всі види середовище-твірної 

діяльності 

Міжекосистемні зв’язки Трофічний, конструкт-

тивний і міграційний типи 

діяльності 

Трансконтинентальні зв’язки Трансмісивно-розпов-

сюджувальна діяльність 

міграційного типу 

Ґрунтотвірний 

Формування нано- і 

мікрорельєфу 

Виносний вид рийної 

діяльності 

Формування фізичних умов 

ґрунтоутворення 

Всі види рийної діяльності, 

видільна (метаболічна) 

діяльність 

Міграція хімічних елементів  Виносний вид рийної 

діяльності 

Формування хімічних умов 

ґрунтоутворення 

Всі види рийної діяльності, 

видільна діяльність 
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Основні типи 

функціонального процесу 

Види участі тварин у прояві 

функцій системами 

За рахунок якої сере-

довищетвірної діяльності 

1 2 3 

Гумусоутворення Рийна і видільна діяльність 

Розсолювання ґрунтів Проникна і видільна 

діяльність 

Формування біологічної 

активності ґрунтів 

Рийна, витоптувальна і 

видільна діяльність 

Мінералізація підстилки, 

збагачення ґрунтів на 

поживні речовини 

Розпушувальна, рийна і 

видільна діяльність 

Ремедіаційний 

Формування вторинних 

екосистем на відпрацьованих 

землях 

Трофічна і рийна діяльність 

Зоохорія Трофічний і міграційний тип 

діяльності 

Відновлення біорізноманіття 

ґрунтового блоку 

Рийний тип і екс-креторний 

вид трофічного типу 

діяльності 

Епізоотійний 

Паразитарні захворювання 

тварин і рослин 

Трансмісивно-паразитарний 

вид міграційного типу 

Інфекційні захворювання 

тварин і рослин 

Трансмісивно-інфекційний 

вид міграційного типу 
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6. ТИПИ ВЗАЄМОДІЙ ТВАРИН У БІОГЕОЦЕНОЗАХ В АСПЕКТІ 

БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ РОСЛИН 
 

Виявлення та визначення шкідників багато в чому залежить від типу і 

характеру пошкоджень в процесі харчування тими чи іншими органами рослин. 

Слід враховувати, що різні шкідники можуть залишати подібні сліди своєї 

діяльності. З іншого боку, один і той же фітофаг може пошкоджувати різні 

органи рослини, тому, характер нанесених пошкоджень може відрізнятися 

(наприклад, в залежності від віку шкідника). Складність в постановці 

правильного визначення шкідника полягає також в тому, що деякі пошкодження 

зовні схожі з симптомами ураження рослин абіотичних факторів або збудниками 

захворювань. Тому для постановки остаточного діагнозу слід всебічно вивчати 

не тільки основні, але і другорядні ознаки. 

Наприклад, однією із характеристик пошкоджень листа є мінування. При 

цьому типі пошкоджень тканини листа виїдені зсередини листа між 

недоторканими покривами. Кожен шкідник формує міну характерної форми: 

бульбашковидну (у вигляді широких порожнин), стрічкоподібну (вузькі більш-

менш звивисті ходи, поступово розширюються, іноді спіралеподібні). Міни 

відрізняються від неушкодженої частини листа забарвленням: вони бувають 

коричневі, бурі або знебарвлені. У деяких випадках міни помітні з обох сторін 

листової пластинки, але частіше з якоїсь однієї. Шкідники мінери: личинки 

мінуючих мух, гусені мінуючих молей. Звивисті міни з центральною лінією 

фекальних частинок проробляють гусениці лускокрилих. Міни з екскрементами 

по краях ходу утворюють личинки мух.  

Нині, у всьому світі популярним стало вирощування в умовах закритого ґрунту, 

які в великій мірі придатні для застосування біологічних засобів захисту рослин. 

Цьому сприяє ряд факторів: обмеженість і замкнутість простору, можливість 

регулювання умов вирощування таким чином, щоб створити більш сприятливі 

умови для розвитку біоагентів і, навпаки, несприятливі для шкідників. Біологічні 

засоби поділяються на три основні групи: Нематодні, мікробіологічні препарати 

і корисні членистоногі (хижаки і паразити). 

Ці засоби захисту рослин знайшли застосування переважно у великих 

тепличних комбінатах та в оранжерейних комплексах. У невеликих приватних 

теплицях біологічні засоби боротьби зі шкідниками практично не застосовують. 

Але акарифаги і ентомофаги здатні самостійно проникнути туди і ефективно 

контролювати чисельність попелиць, трипсів, кліщів і деяких інших комах. 

Роль біометода в кожному господарстві багато в чому залежить від 

конкретних умов. Більшість тепличних господарств закупає біологічні засоби у 

спеціалізованих фірм. Хоча великі комбінати часто організовують і самостійне їх 

виробництво. Біолабораторії для цього створювалися практично при всіх 

тепличних комбінатах площею понад 6 га. Нині, вони збереглися лише при 

великих комбінатах площею понад 12 га. У більшості з них проводиться 

обмежений асортимент – 4-6 біоагентів (фітосейулюс, амблісейуса, енкарзія, 

афідіус, лізіфлебус, триходермін, планриз). Зазвичай такі біолабораторії можуть 
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лише частково забезпечити потребу своїх тепличних комбінатів в 

ентомоакарифагах. 

У закритому ґрунті проти шкідників рослин знайшли застосування 

головним чином мікробіологічні препарати на основі паразитичних (патогенних) 

і хижих грибів і нематод, потенційно здатних регулювати чисельність шкідників. 

Серед бактерій відомо багато видів, пов’язаних трофічно з безхребетними 

тваринами, перш за все, з комахами. Але щодо шкідників закритого ґрунту 

паразитичної активністю володіють поодинокі види. У той же час показана 

можливість високоефективного використання проти рослиноїдних кліщів, 

трипсів, личинок мінуючих мух, попелиць та ін. Токсичних вторинних 

метаболітів деяких бактерій (Bacillus thuringiensis, Streptomvces spp. та ін.). В 

даний час подібні препарати інтенсивно розробляються в багатьох країнах. 

Однак вони є по суті хімічними пестицидами, з тією лише різницею, що 

синтезуються вони не в хімічних реакторах, а в клітинах живих організмів. З 

урахуванням біогенного походження такі препарати правильно розглядати 

самостійно, називаючи «біохімічними засобами», а не біологічними, оскільки їх 

використання не вписується в ключову ідею біологічного методу.  

Слід зазначити, нині, захист рослин у закритому ґрунті неможлива без 

використання корисних членистоногих: ентомофагів і акарифагів. Видовий склад 

паразитичних і хижих членистоногих, здатних знищувати рослиноїдних комах і 

кліщів, досить великий і постійно зростає. На жаль, поки не всі з випробуваних 

видів знайшли практичне застосування. Подібно хімічних засобів, біологічні 

засоби захисту теж періодично змінюють один одного. На зміну одним видам 

ентомофагів приходять інші, більш ефективні і технологічні, масове розведення 

яких простіше і дешевше. Головний же критерій збереження того чи іншого 

корисного виду в арсеналі засобів захисту – його біологічна і економічна 

ефективність. Подібно пестицидам, біологічні засоби захисту рослин потребують 

постійного контролю їх якості. Ентомоакарифагів, придбані на внутрішньому 

ринку або за кордоном для використання в теплицях проти шкідливих 

членистоногих, повинні бути життєздатними; їх якість і кількість в упаковці 

повинні відповідати характеристикам, зазначеним на упаковці. 

Складніше враховувати хижих кліщів. Як правило, в цьому випадку 

доводиться довіряти виробнику. Справа в тому, що в стандартній 3-літровій 

банці з листям сої може міститися від декількох особин до 30 тисяч особин 

хижака; в 1 мл висівок повинно міститися 50-60 особин амблісейуса, але, як 

показує досвід, там може знаходитися і 250 тисяч, і лише кілька штук. 

Купуючи біологічні засоби, слід враховувати дальність і умови 

транспортування (температурний режим, вид тари та ін.). Навіть незначні 

відхилення від рекомендованих режимів можуть привести до помітного 

зниження кількості і якості біоматеріалу. 

Виробник біологічних засобів повинен для кожного виду розробляти 

специфічну упаковку з певними наповнювачами. За кордоном прийнято 

використовувати пластикові ємності з сітчастими кришками. В якості 

наповнювача застосовують найчастіше вермикуліт.   
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Питання для самостійної роботи з теми  

«Роль ссавців у біогеоценозах» 

 

1. Охарактеризувати роль гетеротрофів у загальному продукційному процесі в 

екосистемах. 

2. Роль ґрунтових тварин для підтримання екологічної стійкості екосистем. 

3. Надати характеристику заповідної мережі як місця відтворення популяцій 

ссавців. 

4. Роботи, що проводяться нині з інтродукції та розселення тварин у 

Дніпропетровській області. 

5. Охарактеризувати рийну активність ссавців як одного з основних біотичних 

чинників. 

6. Ссавці-фітофаги як важливі елементи у формуванні первинної продукції. 

Навести приклади. 

7. Охарактеризувати роль трофічної функції ссавців-зоофагів у підвищенні 

стійкості екосистем. 

8. Охарактеризувати роль ссавців у ґрунтотвірних процесах. 

9. Вплив екскрецій ссавців на хімічні властивості ґрунтів. 

10. Метаболічний опад ссавців та його роль у збагаченні ґрунту поживними 

речовинами. 

11. Як впливають екскреції ссавців на біологічну активність ґрунтів. 

12. Різноманіття ґрунтового зооценозу та роль екскрецій ссавців у його 

формуванні. 

13. Вплив екскреторної активності мишоподібних гризунів на формування 

видового різноманіття ґрунтової мезофауни. 

14. Охарактеризувати вплив екскрецій мишоподібних гризунів на чисельність і 

зоомасу функціональних груп ґрунтової мезофауни степових лісів. 

15. Навести різні типи рийної активності ссавців та їх характер. 

16. Охарактеризувати вплив рийної активності ссавців на фізичні властивості 

ґрунтів. 

17. Охарактеризувати вплив рийної активності ссавців на хімічні властивості 

ґрунтів. 

18. Охарактеризувати вплив рийної активності ссавців на формування 

біологічної активності ґрунтів. 

19. Тварини-фітофаги та їх роль у забезпеченні існування консументівна різних 

трофічних рівнях.  

20. Охарактеризувати роль тварин у ґрунтовому диханні. 

21. Роль комах-некрофагів в утилізації зоогенного опаду. 

22. Охарактеризувати дію редуцентного блоку в екосистемах. 

 

Рекомендована література: 

1. Булахов В.Л. Функціональна зоологія: підручник / В.Л. Булахов, О.Є. 

Пахомов. ‒ Д.: Вид-во ДНУ, 2011. ‒ 392 с. 
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2. Булахов В.Л. Пахомов О.Є. Біологічне різноманіття України. 

Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). ‒ Д.: Вид воДНУ, 2006. ‒ 356 с. 

3. Пахомов О.Є., Кунах О.М. Функціональне різноманіття ґрунтової мезофауни 

заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища: Моногр. ‒ 

Д.: Вид-во ДНУ, 2005. ‒ 324 С.  

4. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе: Учеб. Пособие для 

студ. Биол. Фак. Пед. Вузов / В.М. Константинов, В.Т. Бутьев, Е.Н. Дерим-Оглу 

и др.; Под ред. В.М. Константинова, А.В. ихеева. ‒ 2-е изд., испр. ‒ М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. ‒ 200 с. 

5. Екологія: Підручник / Кол. авторів; за загальною ред. О.Є. Пахомова. – Харків: 

Фоліо, 2014 (Гриф МОН України). – 666 с. 

6. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник / Бойчук 

Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. ‒ 3-тє вид., випр. і доп. ‒ Суми: ВТД 

«Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. ‒ 302 с. 

7. Цвєткова Н.М., Пахомов О.Є.,  Сердюк С.М., Якуба М.С. Біологічне 

різноманіття України. Дніпропетровська область.Ґрунти. Метали у ґрунтах: 

моногр./ За заг. ред. проф. Н.М. Цвєткової. – Д.: Вид-во «Ліра», 2016. –  180 с. 

8. Червона книга Дніпропетровськоїобласті (Твариннийсвіт) / під ред. О. Є. 

Пахомова. – Д.: ТОВ Новий друк, 2011. – 488 с. 

 

Питання для самостійної роботи з теми  

«Роль комах-опилювачів у біогеоценозах» 

 

1.  Функціональна роль запилювачів в екосистемах. 

2.  Роль комах у процесах запилювання покритонасінних рослин. 

3. Консортивні зв’язки комах-запилювачів. 

4.  Надати характеристику психофілії. 

5.  Надати характеристику мелітофілії. 

6.  Надати характеристику міофілії. 

 

Рекомендована література: 

1. Фегри К., ван дер Пэйл Л. Основы экологии опыления. ‒ М.: Мир, 1982. ‒ 

375 с. 

2. Голобородько К.К., Плющ І.Г., Пахомов О.Є. Біологічне різноманіття 

України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Частина 1. 

(Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombycoidea, Noctuoidea ‒ частина) / за 

заг.ред.проф. О.Є.Пахомова. Д.: Вид-во ДНУ, 2010. ‒ 296 с. 

 

Питання для самостійної роботи з теми  

«Роль безхребетних тварин у біогеоценозах» 

 

1. Роль клітин найпростіших у функціонуванні ґрунту. 

2. Функціональне значення колоніальних кишковопорожнинних.  

3. Функціональна роль паразитичних сисунів у біосфері. 
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4. Неотенія. ЇЇ біологічне значення в еволюції біосфери.  

5. Функціональна роль скреблянок в екосистемах. 

6. Функціональна роль волосових у водних і наземних екосистемах. 

7. Роль ракоподібних у функціонуванні прісноводних і морських екосистем. 

8. Комахи у біологічному способі боротьби зі шкідниками. 

9. Функціональна роль в екосистемах представників підкласу Кліщі.  

10. Роль молюсків у функціонуванні прісноводних і морських екосистем. 

11. Функціональна роль в екосистемах представників типу Моховатки. 

12. Роль голкошкірих у функціонуванні морських екосистем.  

 

Рекомендована література: 

1. Біологічнийзахистрослин / М. П. Дяченко, М. М. Падій, В. С. Шелестові та 

ін. – Білацерква, 2001. – 312 с. 

2. Богоявленская О. В., Федоров М. В. Основы палеонтологи. – М.: Недра, 

1990. – 208 с. 

3. Бригадиренко В. В. Основи систематики комах. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 204 

с. 

4. Вейбрен Л. Бабочки. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: Лабиринт 

Пресс, 1999. – 272 с. 

5. Гиляров А. М. Популяционная экология. – Издательство МГУ, 1990. – 154 с. 

6. Гиляров А. М. Популяционная экология. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 191 с. 

7. Дроздов А. Л., Иванков В. Н. Морфология гамет животных. – М.: Круглый 

год, 2000. – 460 с. 

8. Жуков О. В., Пилипенко О. Ф. Паразитологія. – Д: РВВ ДНУ, 2001. – 76 с. 

9. Кафанов А. И., Кудряшов В. А. Морская биогеография. – М.: Наука, 2000. – 

176 с. 

10. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с. 

11. Крыжановский О. Л. Состав и распространение энтомофаун Земного 

шара. – М.: КМК, 2002. – 237 с. 

12. Мазей Ю. А., Цыганов А. Н. Пресноводные раковинные амебы. – М: 

КМК, 2006. – 300 с. 

13. Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину. –М.: КомКнига, 2005. – 520 с. 

14. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі 

охорони навколишнього природного середовища. Ч. 1. Охорона біологічного 

різноманіття. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 438 с. 

15. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі 

охорони навколишнього природного середовища. Ч. 2. Охорона водних 

екосистем. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 255 с. 

16. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі 

охорони навколишнього природного середовища. Ч. 3. Створення екологічної 

мережі. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 379 с. 

17. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі 

охорони навколишнього природного середовища. Ч. 4. Поводження з 

відходами. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 266 с. 
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18. Полоскин А., Хаитов В. Полевой определитель пресноводных 

беспозвоночных. – М.: WWF России, 2006. – 16 с. 

19. Пузанов І. І. Зоогеографія. – К.: Радянська школа,1939. – 378 с. 

20. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. Учебн. для вузов. – М.: Владос, 

1999. – 590 с. 

21. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х 

тт. – Т. 1. – К.: Либідь, 1992. – 318 с. 

22. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х 

тт. – Т. 2. – К.: Либідь, 1994. – 320 с. 

23. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х 

тт. – Т. 3. – К.: Либідь, 1997. – 350 с. 

 

Рекомендована література: 

1. Закон Українивiд 13.12.2001 № 2894-III «Про тваринний світ». 

2. Закон України вiд 07.02.2002 № 3055-III «Про Червону книгу України». 

3. Закон України вiд 22.02.2000 № 1478-IІІ «Про мисливське господарство та 

полювання». 

4. Закон України вiд 09.02.1995 № 45/95-ВР «Про екологічну експертизу». 

5. Закон України вiд 22.02.2000 № 1492-III «Про бджільництво». 

6. Міжнародний договір вiд 29.11.1994 № 257/94-ВР «Конвенція про охорону 

біологічного різноманіття». 

7. Міжнародний договір вiд 29.01.2000 № 152-IV «Картахенський протокол 

про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття». 

8. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Вид. 4-е / Переклад з англ. 

– К.: Бібліотека офіційних видань, 2003. – 175 с. 

9. Постанова Верховної Ради України від 27.02.1997 № 123/97-ВР «Про 

Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та 

поліпшення якості питної води». 

10. Бригадиренко В. В. Робочий зошит з зоології безхребетних. – Д.: ДНУ, 

2007. – 56 с. 

11. Галактионов К. В. Жизненные циклы трематод как компоненты 

экосистем (опыт анализа на примере представителей семейства Microphallidae. 

– Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. – 1993. – 190 с. 

12. Захрялов Я. М., Фендрик Л. І., Карчевська Т. М. Методичнівказівки до 

лабораторно-практичного заняття з паразитології та інвазійних хвороб тварин. 

Розділ «Трематоди». – Д.: ДДАУ, 1997. – 52 с. 

13. Лабораторний практикум з курсу «Зоологія безхребетних» / О. Ф. 

Пилипенко, В. О. Барсов, А. М. Корабльов та ін. – Д.: ДНУ, 1996. – Ч. 1. – 55 с. 

14. Лабораторний практикум з курсу «Зоологія безхребетних» // В. О. Барсов, 

О. Ф. Пилипенко, Ю. Л. Кульбачко та ін. – Д.: ДДУ, 1997. – Ч. 2. – 64 с. 

15. Методологія та історія розвитку зооекологічнихдосліджень у 

Дніпропетровському університеті / В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, В. В. 

Бригадиренко, В. Я. Гассо. – Д.: ДНУ, 2003. – 32 с. 
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16. Пахомов О. Є., Пилипенко О. Ф., Бригадиренко В. В. Методика 

виконання випускних, курсових та дипломних робіт. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 

32 с. 

17. Практическое руководство по биологической безопасности в 

лабораторных условиях. 3-е изд. – Женева: Всемирная Организация 

Здравоохранения, 2004. – 190 с. 

18. Resh V. H., Cadre R. T. Encyclopedia of Insects. – N-Y.: Academic Press, 

2003. – 1266 p. 

 

Питання для самостійної роботи з теми  

«Роль орнітофауни у біогеоценозах» 

 

1. Розкрийте значення орнітохорії у трансматерикових адвентивно-інвазійних 

процесах.  

2. Проаналізуйте орнітохорію як фактор збереження та розповсюдження 

елементів фітоценозу. 

3. Поясніть значення екскрецій птахів у формуванні біологічної активності 

ґрунтів. Наведіть приклади. 

4. Проаналізуйте середовищетвірну діяльність куроподібних птахів щодо 

радіаційного забруднення едафотопу 

5. Розкрийте значення птахів різних екологічних групу процесі ґрунтоутворення. 

Наведіть приклади. 

6. Проаналізуйте роль птахів у розповсюдженні хвороб людини. Наведіть 

приклади хвороб, їх збудників та носіїв. 

7. Порівняйте гніздобудування при різних типах їх розміщення як показник 

формування екологічної ніші окремих видів птахів.  

8. Обґрунтуйте, яке місце займають птахи у загальному потоці енергії в 

екосистемі. Наведіть приклади. 

9. Охарактеризуйте типи рийної діяльності. Яке значення має рийна діяльність 

птахів в екосистемах? Наведіть приклади птахів.  

10. Поясніть при яких обставинах птахи можуть бути детермінантом консорції? 

Наведіть приклади. 

11. Обґрунтуйте роль птахів в утворенні вторинної біологічної продукції 

наземних екосистем.  

12. Охарактеризуйте діяльність птахів при будівництві нір. Поясніть значення 

нір в утворенні особливих екотипів та видів ґрунтової мезофауни. 

13. Поясніть чи можливе порушення ґрунтового покриву птахами. Наведіть 

приклади можливих масштабів змін 

14. Обґрунтуйте роль птахів як трасформаторів середовища для інших 

тваринних організмів. Наведіть приклади.  

15. Поясніть, як відбувається вилучення фітомаси при живленні птахів різними 

видами рослин. Наведіть приклади.  

16. Обґрунтуйте роль птахів у підтриманні функціонування  біосфери.  
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17. Охарактеризуйте середовищетвірну діяльність різних екологічних груп 

птахів  на прикладі екосистем України.  

18. Поясніть принцип використання методики картографування при вивченні 

орнітофауни у лісових та степових екосистемах. 

19. . Охарактеризуйте участь птахів у біологічному кругообігуу різних 

біогеоценозах. Наведіть приклади.  

20. Розкрийте шляхи міграції забруднюючих речовин в екосистемах, які 

здійснюють птахи. 

21. Охарактеризуйте як впливає діяльність птахів на різноманіття, кількісний 

склад, біомасу та функціональну структуру різних біогеоценозів? Наведіть 

приклади. 

22. Розкрийте вплив життєдіяльності птахів на хімічні властивості ґрунтів. 

Наведіть приклади. 

23. Охарактеризуйте вплив різної діяльності зграй чи колоніальних поселень 

птахів на процес мінералізації, що відбувається у ґрунтах. 

24. Розкрийте закономірності впливу орнітофауни на середовище їх існування. 

Наведіть приклади.  

25. Охарактеризуйте значення птахів та їх міжбіогеоценотичні зв’язки в різних 

біогеоценозах. 

26. Визначте роль птахів у формуванні біомаси та біологічної продуктивностиі 

в різних біогеоценозах.  

27. Охарактеризуйте горизонтальне та вертикальне розміщення птахів у 

гніздовий період. Наведіть приклади.  

28. Поясніть яким чином, здійснюються консортивнізв'язкиптахів  на 

територіях забрудненими промисловими викидами. 

29. Охарактеризуйте консортивні зв’язки різних екологічних груп птахів у 

лісових біогеоценозах. 

30. Розкрийте роль птахів в екосистемах пасовищ.  Наведіть приклади.  

31. Охарактеризуйте особливості впливу птахів на рослинний покрив та ґрунти 

у різних біогеоценозах. 

32. Проілюструйте значення птахів, які живляться рибою, в функціонуванні 

водно-болотного комплексу України . Наведіть конкретні приклади. 

33. Розкрийте значення птахів на сінокосах. Наведіть приклади негативного та 

позитивного впливу.  

34. Проаналізуйте функціональне значення птахів у процесах рекультивації 

ділянок на очисних спорудах комунальних стоків великих міст України. 

35.  Охарактеризуйте роль водно-болотних птахів у процесах самоочищення 

різних водоймищ України.  

36. Розкрийте класифікацію біотичних зв’язків птахів в екосистемах та 

біосфері.  

37.  Проаналізуйте значення птахів у кругообігу важких металів на очисних 

спорудах. 

38. Роль птахів у переносі хвороб людини та інших тварин. 

39. Екскреторна діяльність птахів. 
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40. Роль птахів у погашенні спалахів чисельності фітофагів в лісових та 

відкритих екосистемах. 

41. Вплив колоніальних птахів на лісові та навколо водні екосистеми. 

42. Фабрична діяльність птахів та її наслідки. 

43. Птахи та зоохорія. 

44. Класифікація функціональної ролі птахів в екосистемах. 

45. Роль птахів у формуванні вторинної продукції екосистем. 

46. Живлення та трофічна роль птахів в екосистемах 

47. Роль птахів у міжекосистемних зв’язках. 

48. Середовищетвірна роль птахів. 

 

Рекомендована література: 

1. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. 

Горобцеподібні (Passeriformes) / В. Л. Булахов, А. А. Губкін, 

О. Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д.: 

Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – 522 с. 

2. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: 

Негоробцеподібні (Aves: Non-Passeriformes) / В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. 

Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-

ту, 2008. – 624 с.  

3. Бобильов Ю. П., Бригадиренко В. В., Булахов В. Л., Гайченко В. А., Гассо 

В. Я., Дідух Я. П., Івашов А. В., Кучерявий В. П., Мальований М. С., Мицик Л. 

П., Пахомов О. Є., Царик Й. В., Шабанов Д. А. Екологія. – Харків: Фоліо, 

2014. – 672 с. 

4. Булахов В.Л. Функціональна зоологія: підручник / В.Л. Булахов, О.Є. 

Пахомов. ‒ Д.: Вид-во ДНУ, 2011. ‒ 392 с. 

5. Владышевский Д. В. Экология лесных птиц и зверей (Кормодобывание и 

его биоценотическое значение) / Д. В. Владышевский. – Новосибирск: Наука, 

1980. – 264 c. 

6. Делеган І.В., Делеган І.І., Делеган І.І. Біологія лісових птахів і звірів: навч. 

посібник / за ред. канд. с.-г. наук І.В. Делегана. Львів: Поллі, 2005. 600 с. 

7. Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и 

эволюции экосистем / И. Г. Емельянов. – К. , 1999. – 168 c. 

8. Зоологія хордових : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Й. В. Царик, І. 

С. Хамар, І. В. Дикий та ін.] ; за ред. проф. Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2013. – 356 с. – Серія «Біологічні Студії». 

9. Ильичев В. Д., Карташев Н. Н., Шилов И .А. Общая орнитология: Учебник 

для студ. биол. спец. ун-тов. – М.: Высшая школа, 1982. – 464 с. 

10. Лопатин И.К. Функциональная зоология. Учебное пособие. Минск: 

Вышэйшая школа, 2002. — 150 с. — ISBN 985-06-0720-3. 

11. Чельцов-Бебутов А. М. Экология птиц. – М.: МГУ, 1982. – 128 с. 
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Питання для самостійної роботи з теми 

«Роль амфібій та рептилій у біогеоценозах» 

 

1. Роль дорослої стадії земноводних у транспорті енергії та сполук у наземних 

та водних екосистемах . 

2. Роль личиночної стадії земноводних у транспорті енергії та сполук у водних 

екосистемах . 

3.  Значення земноводних та рептилій у захисті первинної продукції. 

4.  Значення риючої діяльності земноводних. 

5.  Роль рептилій у транспорті енергії та сполук в умовах різних екосистем. 

 

Рекомендована література: 
1. Писанець, Є. (2007). Земноводні України (посібник для визначення амфібій 

України та суміжних країн). Київ: Вид-во Раєвського. 

2. Булахов В. Л., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. (2007). Біологічне різноманіття 

України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et 

Reptilia). Дніпропетровськ: ДНУ, 420 c. 

3. Gubanova, N. L. (2005). Вплив риючої діяльності часникової жаби на фізичні 

властивості ґрунту. Вісник Дніпровського університету: 

Біологія. Екологія., 13(1), 36-39. 

4. Гассо, В. Я. (2014). До ролі плазунів у формуванні та збереженні первинної 

продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я. Питання степового 

лісознавства та лісової рекультивації земель, (43), 128‒132. 

5. Гассо, В. Я. (2013). Роль плазунів у створенні вторинної продукції в лісових 

екосистемах степового Придніпров’я. Питання степового лісознавства та 

лісової рекультивації земель, (42), 129‒133. 

 

Питання для самостійної роботи з теми 

«Роль ґрунтової мезофауни у біогеоценозах» 

 

1. Роль ґрунтових безхребетних у зменшенні ступеню забруднення ґрунтів 

важкими металами. 

2. Використання екоморфічного аналізу угруповання ґрунтової мезофауни для 

зоологічної діагностики ґрунтів. 

3. Роль мезопедобінтів у наземних екосистемах. 

4. У чому полягає функціональний аспект екологічного різноманіття? 

5. У чому полягає вплив дощових черв’яків на властивості ґрунту і його 

мікрофлору? 

6. Вплив дощових черв’яків на розподіл ґрунтових тварин. 

 

Рекомендована література: 
1. Жуков О.В. Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин. – 

Дніпропетровськ. – 2009, 239 с. 
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2. Жуков О.В., Пахомов О.Є., Кунах О.М. Біологічне різноманіття України. 

Дніпропетровська область. Дощові черв’яки (Lumbricidae). – Дніпропетровськ: 

Вид-во ДНУ. ‒ 2007, 371 с. 

3. Пахомов О.Є., Кунах О.М. Функціональне різноманіття ґрунтової 

мезофауни заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення 

середовища. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ. – 2005, 324 с.) 

 

Питання для самостійної роботи з теми  

«Роль іхтіофауни у біогеоценозах» 

 

1. Вплив абіотичних та біотичних чинників водного середовища на риб і 

рибоподібних. 

2. Біотичні взаємовідносини та екологічні групи риб і рибоподібних. 

3. Поширення рибоподібних і риб, біологічні інвазії в водних екосистемах. 

4. Заходи з охорони рибоподібних і риб. 

5. Екологія розмноження рибоподібних і риб. 

6. Вплив екологічних чинників на ріст, розмноження та живлення 

рибоподібних і риб. 

 

Рекомендована література: 

1. Федоненко О.В., Маренков О.М. Промислове освоєння іхтіофауни 

Запорізького (Дніпровського) водосховища: Довідник. 2018. Дніпро, ЛІРА, 

152 с. 

2. Шерман І.М., Пилипенко Ю.В., Шевченко П.Г. Загальна іхтіологія: підр. – 

К.: Аграрна освіта, 2009. – 454 с. 
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