
 

Заняття №13. 

Тема:   Біорізноманіття та його збереження. Охорона природи в Україні 

                                             Вплив людини на біорізноманіття 

     Людина значну частину своєї еволюційної історії була звичайною ланкою 

екосистем савани і впливала на видовий склад цих біомів не більше, ніж інші види. 

Але після розвитку технологій, виготовлення більш досконалих знарядь і прийомів 

колективного полювання людина стала дуже ефективним хижаком. І вимирання 

багатьох видів кінця епохи зледеніння пов'язують саме з успішним полюванням людей 

на ці види. Значно більший вплив людини на біорізноманіття розпочався після 

виникнення землеробства. Тепер під антропогенним тиском опинилися види, які 

людина і не помічала. Але вона розширювала площі під посіви і знищувала 

середовище існування багатьох видів. Після початку промислової революції вплив на 

біорізноманіття посилився за рахунок стрімкого збільшення шкідливих викидів 

відходів виробництва. І це стало ще однією причиною вимирання видів. Дуже погано 

на біорізноманіття впливає видобуток ресурсів (вирубування лісу, добування корисних 

копалин тощо).  Порушення гідрологічного режиму річок завдає шкоди річковим 

екосистемам, а створена система автомобільних доріг — наземним. Але людина може 

здійснювати і корисний вплив на біорізноманіття (мал. 40.1). Створення 

природоохоронних територій, штучне розмноження видів, які опинилися під загрозою 

вимирання, збереження рідкісних тварин у зоопарках, а рослин — у ботанічних садах, 

створення природоохоронного законодавства — усі ці заходи підтримують і 

зберігають існуюче біорізноманіття. 

 

Мал. 40.1. Приклади негативного (вирубування лісів) і позитивного (забезпечення 

вільних міграцій) впливу людини на екосистеми 
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     Також людина почала активно винищувати види, які вважала своїми конкурентами. 

Насамперед це стосується хижаків, які полювали чи потенційно могли полювати на 

одомашнених тварин.  Так, починаючи з виникнення землеробства, невпинно 

скорочувався ареал вовків. А після заселення білими переселенцями великого острова 

Тасманія знадобилося приблизно сто років для повного винищення тасманійського 

сумчастого вовка (мал. 40.2). Фермери вважали, що він може бути потенційною 

загрозою для овець. 

 

                                    Мал. 40.2. Вимерлий сумчастий вовк тилацин 

     Суттєву шкоду біорізноманіттю багатьох островів завдав розвиток мореплавання. 

Люди заселяли острови і легко знищували невеликі за чисельністю популяції місцевих 

видів тварин і рослин. Навіть якщо острів не заселявся, періодичні відвідини його 

мореплавцями завдавали шкоди екосистемі, бо ніяких обмежень у винищенні тварин і 

рослин люди не дотримувалися. У випадку заселення островів великою загрозою для 

місцевих тварин ставали ті тварини, які завозилися на острови людиною (мал. 40.3). 

Свині, кішки, собаки, пацюки розорювали гнізда птахів, ловили та їли дорослих 

тварин усіх місцевих видів. Острівні мешканці просто не встигали виробити способи 

захисту від нових хижаків і масово гинули. 

 

Мал. 40.3. Тварини, завезені людиною, які знищували острівні види організмів: кози, 

свині, пацюки 
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      Поганою ідеєю було завезення на острови кіз. На ненаселених островах їх просто 

випускали, щоб вони там жили і розмножувалися. А мореплавці, які потім припливали 

до таких островів, на них полювали і запасали м'ясо. На островах, заселених людьми, 

кіз тримали як домашніх тварин. Але кози — чудові скалолази, вони підіймаються на 

дерева й об'їдають листя. Надмірне розмноження цього виду без контролю хижаків 

перетворило багато островів на голі скелі з майже відсутньою рослинністю, що 

призводило до спустошення й загибелі інших видів. 

                                          Акліматизація та реакліматизація видів 

     Вплив людини на біорізноманіття може бути і непрямим. За рахунок переміщення 

(цілеспрямованого або випадкового) людиною видів у нові регіони можуть виникати 

проблеми для аборигенних видів від видів-вселенців. Заселення видів на нові території 

називають інтродукцією. Під час інтродукції організми пристосовуються до 

кліматичних умов нових регіонів. Цей процес називають акліматизацією. Прикладом 

акліматизації є вирощування на території України кукурудзи і соняшника (рослини, 

батьківщиною яких є Америка) та інших видів (мал. 40.4). 

 

Мал. 40.4. Американські види, що були акліматизовані на території України: 

соняшник, ондатра і робінія (біла акація) 

      Якщо організм колись жив у цьому регіоні і його завезення було повторним, то 

такий процес називають реакліматизацією. Так, під час плейстоценового вимирання 

мегафауни вівцебики вимерли на півночі Євразії, але збереглися на півночі Північної 

Америки. Цей вид знову завезли до Євразії, і він почав поширюватися територіями, на 

яких жив раніше.Основною причиною реакліматизації є намагання відновити втрачене 

біорізноманіття. Поява реінтродукованих видів дозволяє відновити втрачені зв'язки 

між видами в екосистемах. Крім того, вона може мати й економічний ефект, якщо такі 

види можуть використовуватися людиною. 

      

                                           Потреба у збереженні біорізноманіття 

       Біорізноманіття є дуже цінним ресурсом нашої планети.  
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      Наявність великої кількості видів робить зв'язки в екосистемах більш 

різноманітними. Різноманітні зв'язки і розгалужені трофічні сітки збільшують 

стійкість екосистем до зовнішніх впливів. Тому збереження окремих видів збільшує 

стійкість і всієї екосистеми, а їх вимирання, навпаки, цю стійкість зменшує. Крім того, 

чимало організмів можуть виробляти важливі для людини речовини, цінність яких 

поки невідома, але може стати необхідною для майбутніх поколінь. Наприклад, зараз у 

фармакологічних препаратах широко застосовують речовини, отримані з дерева 

гінкго. Але ця рослина свого часу майже повністю вимерла і збереглася лише в умовах 

штучного вирощування. Якби гінкго в давні часи не стали вирощувати як декоративну 

рослину, ми б не отримали цілу низку корисних медичних препаратів. 

     Маврикійський дронт (або додо) був уперше описаний 1598 року на острові 

Маврикій. Для його знищення знадобилося менше ста років. На цього великого (до 20 

кг) нелітаючого представника голубоподібних полювали заради м'яса. А гнізда птаха 

винищувалися свинями та собаками, яких завезли на острів. 

Отже, тепер ви знаєте 

1. Як людина впливає на біорізноманіття? 2. Коли вплив людини на біорізноманіття 

став значним? 3. Що таке акліматизація? 4. Що таке реакліматизація? 5*. Наведіть 

п'ять-шість прикладів видів організмів, які потрапили у ваш регіон з інших 

континентів. 

                                                        Запитання та завдання 

6*. Чому занесення видів може стати причиною екологічної катастрофи в новому для 

них регіоні? Поясніть на конкретних прикладах. 7*. Виберіть один із видів організмів, 

який було завезено та акліматизовано в Україні (мал. 40.4), і поясніть, чому він 

успішно поширився на нашій території. 8*. Виберіть один із видів організмів вашого 

регіону і спрогнозуйте, якими будуть наслідки його зникнення для місцевого 

біоценозу. 

                                                 Охорона природи в Україні 

                                         Екологічний стан території України 

     Екологічний стан території України характеризується наявністю як спільних для 

всієї території проблем, так і великої кількості регіональних особливостей. 

Проблемами всієї території країни є значне антропогенне навантаження, недостатня 

кількість і якість очисних споруд, нераціональне природокористування в багатьох 

галузях господарства тощо. До специфічних регіональних проблем належить 

забруднення певними шкідливими речовинами (для різних регіонів вони різні). Так, 

для зони навколо місця аварії на Чорнобильській АЕС характерне забруднення  
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радіонуклідами, для областей із високою концентрацію промислових виробництв 

(Дніпропетровська, Запорізька) — важкими металами. 

     Карпатський регіон страждає від надмірного вирубування гірських лісів і, 

відповідно, посилення ерозійних процесів та повеней. Для південних регіонів наявна 

проблема дефіциту водних ресурсів. На сході країни серйозну екологічну небезпеку 

створюють бойові дії. 

                                                        Напрямки охорони природи 

     Основним напрямком охорони природи в Україні, як і в усьому світі, залишається 

максимально можливе збереження природних екосистем, охорона біорізноманіття, 

зниження рівня антропогенного впливу на природу. Перспективними напрямками є 

створення безвідходних виробництв, вторинна переробка відходів і раціональне 

природокористування. І ще один актуальний напрям — використання альтернативних 

джерел енергії.Сучасна охорона природи побудована на комплексному підході, коли 

охороняються всі компоненти довкілля.  Можна заборонити полювання на якийсь вид 

тварин. Але це не буде мати сенсу, якщо знищуватимуться місця існування цього 

виду. Він усе одно вимре, але трохи пізніше. Якщо зберегти місця проживання, але 

знищити вид, яким ця тварина харчується, чи довести викиди у воду, яку вона п'є, до 

токсичного рівня, то результат буде той самий — вимирання. 

                                            Природоохоронне законодавство 

     В Україні створено систему законів та постанов, які забезпечують охорону 

природи. Державній охороні й регулюванню підлягає використання природних 

ресурсів. На законодавчому рівні заборонена діяльність, яка може шкідливо вплинути 

на стан ґрунтів, повітря, водойм або знищити тварин і рослин чи цінні природні 

об'єкти. Україна також уклала цілу низку міжнародних угод у галузі охорони довкілля. 

Для збереження біорізноманіття створено природоохоронні території (заповідники, 

природні парки, заказники, пам'ятки природи тощо) та затверджено кілька державних 

документів. Одним із таких документів є Червона книга України — офіційний перелік 

видів та підвидів організмів, які перебувають під загрозою зникнення на території 

України. Також створено ще один перелік — Зелену книгу України. У ньому наведено 

список рідкісних і типових природних рослинних угруповань (понад 120), які 

потребують охорони на території України. На жаль, існує і так званий «чорний» 

список видів. Це перелік видів організмів, які вимерли вже в наш час (починаючи з 

1600 року). Зараз до цього списку занесено більше 800 видів. Першу Червону книгу в 

Україні було видано 1980 року (Червона книга Української РСР). У 1994 році було 

видано Червону книгу України. Наступне видання побачило світ 2009 року. До нього 

було занесено 542 види тварин і 826 видів рослин і грибів. 
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Отже, тепер ви знаєте 

1. Які екологічні проблеми є актуальними для всієї території України? 2. Які проблеми 

є особливо гострими для окремих регіонів України? 3. Що таке Червона книга 

України? 4. Що занесено до Зеленої книги України? 5*. Кількість видів тварин, 

занесених до другого видання Червоної книги України, більша, ніж занесених до 

першого. Чому? 

                                                        Запитання та завдання 

6*. Складіть перелік природоохоронних територій вашого регіону. 7*. Складіть карту 

екологічного стану свого регіону. 
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