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Від авторів 
 

 

 
Енергія нізвідки не береться  

і нікуди не дівається,  
а перетворюється з однієї форми  

в іншу. 
Плин енергії в екосистемі 

відбувається завдяки 
взаємовідносинам між організмами 

та з неживою природою, що їх 
оточує…    

 
                

 

Екологічні системи характеризуються багатьма функціями, що 

визначають їх життєдіяльність. Дані функції в основному 

базуються на взаємодії між живими організмами, що населяють 

екосистему, а також  між організмами та середовищем, що їх 

оточує.  Дані взаємодії являються потоками речовини, енергії та 

інформації, що передається від одних організмів до інших, та від 

неживої речовини до живої та навпаки. Дані потоки і їх динаміка 

являються життєдіяльністю екосистеми як цілісного організму. 

Потоки енергії та речовини в екосистемі здійснюються за 

рахунок трофічних (харчових) функцій екосистеми. Автотрофне 

утворення матерії (фотосинтез рослин), споживання одних 

організмів іншими, а також розкладання мертвої органіки 

являються ключовими трофічними функціями екосистеми. Чим 

вищі рівні даних процесів, тим складнішою та більш розвиненою 

являється екосистема. 

Екологічні системи вважаються стабільними якщо структура 

та функції екосистем знаходяться у збалансованому стані. Сьогодні 
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екологічні системи різко втрачають біологічне різноманіття через 

інтенсивний вплив людської діяльності. Людство впливає на 

екосистеми прямо та опосередковано. Прямий вплив пов’язаний з 

змінами біотичних чи абіотичних об’єктів в самій екосистемі, 

наприклад, знищення видів організмів чи зміна ландшафту. 

Опосередкований вплив людини пов’язаний зі зміною одних 

екосистем, що ведуть за собою до зміни інших організмів. 

Наприклад вирубка лісів призводить до ерозії грунтів та їх зсуви у 

суміжні водні об’єкти. 

Незважаючи на зростаючі екологічні проблеми та втрати 

екологічних систем своїх функцій ми й досі не володіємо 

необхідними знаннями та розумінням щодо функціонування 

екосистем, та щодо їх реакції на вплив людини. Однак такі знання 

являються ключовими при вивченні екосистем, їх збереженні, 

прогнозуванні та при створенні програм відновлення їх функцій. 

Даний посібник покликаний розкрити основні поняття щодо 

функціонування екосистем та активізувати екологічну свідомість 

учнів та студентів шляхом виконання екологічних досліджень.  

Наукові експерименти посібника розроблені для умов 

навчальних закладів різних типів та не потребують хімічних 

реактивів, спеціальних лабораторних приладів та значних 

економічних затрат.  

Мета даного посібника − розвинути знання, навички та 

цінності, необхідні для екологічно-сталого способу життя з метою 

збалансованого та гармонійного взаєморозвитку людини та 

природи.  

Представлені в посібнику дослідження є комплексними та 

цікавими, завдання яких полягає в наступному: 

− надати знання та розуміння різноманітних функцій 

екосистем через практичну діяльність;  
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− розвинути усвідомлення впливу людини на сучасний стан 

Біосфери; 

− активізувати осмислення особистого внеску в екологічну та 

енергетичну кризу екосистем. 

Посібник складається з трьох частин: 

Розділ І присвячений такій функції екологічних систем, як 

розкладання відмерлих органічних речовин. Шляхом практичних 

дослідів та досвіду наукових експериментів методичні розробки, 

представлені в Розділі 1, покликані розвинути знання та розуміння 

основних понять, що стосуються процесів розкладу; розуміння 

взаємовідносин між живими об’єктами та неживим середовищем; 

усвідомлення ролі організмів-деструкторів для життєдіяльності 

екосистем; розуміння шляхів функціонування екосистем і 

природніх механізмів їх самоконтролю та балансу. 

Розділ II висвітлює процеси пов’язані з активністю 

організмів-інженерів екосистем. Досліди та експерименти в межах 

даного розділу направлені на вивчення та усвідомлення ролі 

ключових видів в екосистемах шляхом спостереження за 

активністю дощових червів та виконанням ними однієї з 

найважливіших функцій , - біоперетурбації (перенесення відмерлих 

організмів із надземного середовища у грунт та задіяння їх у 

процеси розкладу). Практичні роботи покликані розвинути 

усвідомлення впливу діяльності людини на активність організмів-

інженерів та на укосистемну функцію – біотурбацію. 

 Розділ III розкриває поняття трофічних функцій екосистем.  

Практичні роботи та експерименти даного розділу направлені на 

вивчення та розпізнавання понять: трофічний ланцюг, трофічна 

сітка, трофічні рівні, продуценти, консументи, редуценти; на 

усвідомлення ролі процесів споживання різними трофічними 



 

6 
 

рівнями (травоїдництво та хижацтво) для функціонування 

екосистем. Даний розділ висвітлює вплив людської діяльності на 

трофічні функції екосистем. 

В основу методичних розробок наукових робіт даного 

посібника покладено різноманітні стратегії навчання та 

ековиховання, які особливо підходять для розвитку екологічної 

свідомості та рішучості в покращенні екологічного стану довкілля. 

Міждисциплінарні навчальні методи покликані активно залучати 

учнів у коротко- та довгострокові проекти як у межах навчального 

закладу, так і в польових умовах. Даний посібник цілеспрямовано 

залучає складні екологічні проблеми та питання методом 

доступних та цікавих для учнів та студентів практик. 

 



 

 
 

  -  -  
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Резюме: експерименти направлені на дослідження процесів 

розпаду в різних типах надземних та водних екосистем за 

впливу різних абіотичних та біотичних факторів. 

 

 

Час експерименту: 2–4тижні. 

 

 

Ключові терміни: детрит, органічна речовина, антропогенне 

навантаження, екосистема, функція екосистеми, розпад 

детриту, детритофаги, редуценти, фактори, макрофауна, 

мезофауна, мікрофауна. 

 

 

Вступ: 

Розкладання – це результат використання мертвої  речовини 

(наприклад детриту, підстилки, мертвих організмів) в якості їжі 

різними організмами, яких називають детритофагами. 

 

На розкладання органічних речовин впливає безліч 

факторів, з яких слід виділити три основні: 

1) Наявність кисню. Аеробне розкладання означає, що 

активним мікробам у вмісті компостної купи або ями потрібен 

кисень для нормального функціонування. Анаеробне 

розкладання означає, що активним мікробам не потрібен кисень 

для життя і зростання. Процес розкладу органічної речовини не 
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відбувається у вигляді простого розкладання вихідного 

матеріалу на складові, а являє собою багаторазові хімічні 

перетворення за участю кисню.  

2) Наявність вологи. Мінімальний вміст вологи, при якому 

виявляється активність мікроорганізмів, становить 12-15%, 

оптимальний – 60-70%. Чим нижче вологість компостної маси, 

тим повільніше відбуватися процес розкладу. Досвід показує, що 

при зниженні вологості матеріалу нижче 30-40%, ефективніть дії 

бактерій різко понижується. 

3) Температура. Як відомо, температура є найважливішим 

чинником, що впливає на швидкість течії хімічних реакцій. 

Низька зовнішня температура уповільнює процес розкладання, а 

теплі літні температури прискорюють даний процес. У теплі 

місяці року інтенсивна мікробіологічна активність усередині 

детритної маси призводить до утворення компосту при 

надзвичайно високих температурах. Мікроби, що розкладають 

органіку, діляться на дві основні категорії: мезофільні, які 

живуть і ростуть при температурі від +10°С до +45°С, і 

термофільні, які успішно ростуть і розвиваються при 

температурі вище +45°С.  

В основному на початковому етапі переробки відбувається 

термофільна стадія. На цій стадії органічні речовини швидко 

зневоднюються, тому необхідна вологість детритного матеріалу 

та доступ повітря. Температура всередині детритної маси може 

підвищуватись до +70°С, що сприяє розкладу органічного 

матеріалу. При цій температурі знищуються насіння бур’янів і 

багато хвороботворних (фітопатогенних) мікроорганізмів. 
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Наступна стадія проходить при температурі близько +40°С, 

при цьому переважають інші мікроорганізми і відбувається 

повне розкладання органічних матеріалів. На ефективність і 

швидкість переробки органічних відходів у гумусну масу так 

само впливає і структура вихідного матеріалу. Чим більше 

подрібнений вихідний матеріал, тим швидше відбувається 

процес його розкладання. Це відбувається тому, що значно 

збільшується площа контакту матеріалу з іншими активними 

речовинами. Ретельне попереднє подрібнення відходів в рази 

прискорює процес компостування. 

Детритофаги, редуценти. Організми, що живляться мертвою 

органічною речовиною, залишками рослин або тварин, 

називаються детритофаги або сапрофаги. Це різноманітні 

гнильні бактерії, гриби, хробаки, личинки комах, жуки-

копрофаги й інші тварини – всі вони виконують функцію 

очищення екосистем. Детритофаги беруть участь в утворенні 

ґрунту, торфу, донних відкладень водойм. 

Редуценти, до яких належать бактерії й нижчі гриби, 

завершують деструктивну роботу консументів і сапрофагів, 

доводячи розкладання органіки до її повної мінералізації. 

Частково мінералізація органічних речовин відбувається у всіх 

живих організмів. Так, у процесі дихання виділяється СО2, з 

організму виводяться вода, мінеральні солі, аміак та інші 

сполуки. Але справжніми редуцентами, які завершують цикл 

руйнації органічних речовин, вважаються лише такі організми, 

що виділяють у зовнішнє середовище тільки неорганічні 

речовини, готові до залучення в новий цикл. Так, бактерії, що 

денітрифікуються, відновлюють азот до елементарного стану, 

бактерії, що сульфатредукуються – сірку до сірководню. Кінцеві 
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продукти розкладання органічних речовин – діоксид вуглецю, 

вода, аміак, мінеральні солі. У анаеробних умовах розкладання 

відбувається до водню; утворюються також вуглеводні. У 

наземному середовищі основний перебіг процесу деструкції 

органічних речовин відбувається в ґрунті. Активна діяльність 

організмів-розкладачів приводить до того, що річний опад 

органічних речовин повністю розкладається в тропічних 

дощових лісах протягом 1-2 років, у листяних лісах помірної 

зони – за 2-4 роки, у хвойних лісах – за 4-5 років, а в тундрі 

процес розкладання може тривати десятки років. 

Розкладання – функція екосистеми. Запас органічної речовини, 

сконцентрований у лісовій підстилці, лучній дернині, донних 

відкладень водойм, виступають одним з інтегральних параметрів 

загальної стійкості екосистем, оскільки відображають 

інтенсивність деструкційних процесів у біоценозах. Наприклад, 

надмірне накопичення мортмаси свідчить про незавершеність 

біогеохімічних циклів, що супроводжується зниженням 

продуктивності та стійкості екосистем внаслідок гальмування 

біогеохімічного кругообігу, а швидке її розкладання визначає 

віддаленість від стабільного стану екосистем. Тому дослідження 

запасів і трансформації енергії в детритній масі є актуальним. 

Дослідження процесів розкладання. Метод пакетиків являється 

одним з найпоширеніших при вивченні процесів розкладу в 

різних типах (як водних так і наземних) екосистем. Дослідні 

пакетики виробляють з цупкої тканини-сітки. Найкраще 

використовувати сітку із скловолокна, оскільки вона цупка та 

майже не піддіється розкладу. Марлева тканина не підходить для 

виготовлення пакетиків оскільки вона легко пошкоджується при 

польових експериментах. Розмір пакетиків та їх пропускна 

здатність (розмір прогалин в сітці), так як і маса та тип 
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органічної речовини  залежать від мети експерименту. Однак 

розміри пакетиків та маса органічної речовини в них повинні 

бути одинаковими для всіх порівнюваних екосистем. 

Даний підхід використовують для вивчення різних аспектів 

процесу розкладу, а саме: 

1) Для порівняння розкладу речовин в різних типах 

екосистем; 

2) Для вивчення ролі різних організмів в процесі розкладу 

речовин, а отже відповідно і в колообізі речовин та енергії в 

екосистемі; 

3) Для аналізу процесів, що впливають на швидкість 

розкладу речовини; 

4) Для якісної оцінки різних типів неживої речовини, 

наприклад: опалого листя (опаду) в порівнянні до відмерлої 

деревини (відпаду). 

5) Для вивчення процесу розкладу в різні сезони року. 

6) Порівняння процесів розкладання мортмаси у водних та 

надземних екосистемах. 

 

Кожен з перечислених аспектів представлений нижче у вигляді 

окремих екмпериментів. 
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Метод створення експериментальних пакетиків для вивчення 

процесів розкладу. 

Для створення експериментальних пакетиків використовують 

цупку нейлонову сітчасту матерію або сітку із скловолокна.  Розмір 

пакетиків залежить від мети експерименту. Однак для усіх 

дослідних ділянок вони повинні мати одинаковий розмір для 

чистоти експерименту. 

Для створення експериментального пакетика здійсніть наступні 

кроки: 

1) Виберіть цупкий нейлоновий сітчастий матеріал, 

2) Відріжте прямокутник шириною 25 см та висотою 20 см та 

складіть в половину. 

3) Використовуючи нитку або степлер зкріпіть три сторони 

пакетика таким чином, щоб внутрішня площа була 10 × 20 см. А 

четверту сторону залишіть відкритою для наповнення 

органічним матеріалом (рис. 1). Якщо ви використовуєте 

скловолокно, тоді також можна використати праску чи паяльник 

для того щоб скріпити сторони. 

4) Виберіть органічний матеріал відповідно до мети 

експерименту. Зазвичай для даної мети можуть послужити суха 

трав’яниста рослинність (сіно), опале листя, деревина (рис. 2). 

Однак необхідно використовувати один і той же матеріал під час 

одного експерименту, крім випадків коли порівнюють процеси 

розпаду різних типів органічного матеріалу.  У випадку сухого 

різнотравя чи опалого листя важливо знати види рослин, що 

використовуються, а також співвідношення цих видів повинно 
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бути одинаковим у кожному експериментальному пакетику. 

Часто в таких експериментах використовують монотонну 

органічну речовину (одного виду, наприклад пшениці) для того 

щоб зберегти чистоту експеременту. 

 

Рис. 1. Приготування експериментальних пакетиків для вивчення 

процесів розкладу органічної речовини 

 

5) Органічний матеріал необхідно висушити до абсолютно сухого 

стану при температурі 65
о
С та заповнити експериментальні 

пакетики біля 2 г в кожний (рис. 2). Пакетики з органічним 

матеріалом необхідно зважити. 
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Рис. 2. Приготування та паповнення експериментальних пакетиків 

різного типу (макросітка та мікросітка) з опалим листям. 

Органічним матеріалом для дослідження процесів розкладу також 

можуть послужити живі рослини (рис. 3), листя чи деревина. Однак 

в такому випадку більше часу та зусиль знадобиться для того щоб 

довести матеріал до абсолютно-сухого стану. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Приготування живого матеріалу як сировини для 

дослідження процесів розкладу.  
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Рис. 4. Експериментальний пакетик із кукурудзою при 

дослідженні процесів розкладу на кукурудзяному полі.  

Примітка: Варто відзначити що необхідно приймати до уваги 

тип екосистеми, що вивчаєте та обирати органічний матеріал, 

що відповідає досліджуваній екосистемі (рис. 4). Недоречним 

та науково необгрунтованим буде вивчення розкладу деревини 

на аграрному полі та, навпаки, вивчення розкладу залишків 

кукурудзи в лісі.  

6) Кожен позначити номером чи кольором для наступної 

ідентифікації. 
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Пропускна здатність експериментальних пакетиків: 

Пропускна спроможність (розмір осередків сітки) 

експериментальних пакетиків повинна відповідати меті 

експерименту. Від розміру осередків залежить які організми 

матимуть доступ до органічного матеріалу (Табл. 1, Рис. 5). 

Таблиця 1 

Типи експериментальних пакетиків за їх пропускною 

спроможністю (розмір осередків сітки) 

Пропускна спроможність 

(розмір осередків сітки) 

Групи організмів що матимуть 

доступ до органічного матеріалу 

Мікросітка: 

100 мікрометри  (Рис. 2) 
мікрофауна, мікроорганізми 

Мезосітка: 

2 мм  (Рис. 5) 

мезофауна, мікрофауна, 

мікроорганізми 

Макросітка: 4.7 мм 

(Рис. 2) 

макрофауна, мезофауна, 

мікрофауна, мікроорганізми 

 

Рис. 5. Експериментальні пакетики з мезосітки для доступу 

мезофауни. 
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Розміщення експериментальних  пакетиків в польових умовах: 

В польових умовах в залежності від мети експерименту 

(а саме чи це надземний чи підземний розклад органічної 

речовини) експериментальні пакетики можна розміщувати як на 

поверхні грунту (Рис. 6), так і  в грунті (Рис. 7).  

При закладці експериментальних пакетиків  в польових 

умовах необхідно правильно оформити маркування місця 

закладки. Для маркування можна використовувати прапорці 

різного кольору, розміру, та форми (Рис. 8). 

  

Рис. 6. Експериментальні пакетики для вивчення надземного 

розпаду органічного матеріалу. 
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Рис. 7. Експериментальні пакетики для вивчення підземного 

розпаду органічного матеріалу. 

Рис. 8. Маркування дослідної території та експериментальних 

пакетиків при вивченні процесів розкладу.  
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Обробка матеріалу : 

Після закінчення терміну експериментального розкладу 

(зазвичай дослід триває 2 тижні) необхідно акуратно віднайти 

експериментальні пакетики, використовуючи маркери. Здійсніть 

наступні кроки: 

1) Кожний пакетик очистіть від вросшого коріння та грунту та 

помістіть в окремий паперовий або пластиковий пакет щоб не 

втратити органічний матеріал, що залишився.  

2) Кожен пакетик висушіть до абсолютно сухого стану та зважте.  

3) Для розрахунку відсотку розкладу органічної речовини за час 

дослідження (наприклад за 2 тижні) використовуйте формулу: 

D=100×((a-b)/a),                                              

де  a – абсолютно-суха маса (мг) на початку експерименту, b – 

абсолютно-суха маса (мг) в кінці експерименту.  

Примітка: в окремих випадках можна зважувати та висушувати 

матеріал перед поміщенням його в пакетики та відповідно після 

виймання його з пакетику після експерименту. Однак в иакому 

випадку необхідно впевнитись що увесь матеріал був вийнятий з 

пакетика та врахований (рис. 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Обробка органічного матеріалу після закінчення досліду 

щодо розкладу органічної речовини. 
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Порівняння розкладу речовин в екосистемах різного рівня 

антропогенного навантаження та різного віку 

 

Мета: вивчення процесу розпаду органічої речовини (детриту) в 

екосистемах різного типу та аналіз ефекту антропогенного 

навантаження та віку екосистем на показники розпаду. 

 

Матеріали та методи: 

- експериментальні пакетики з органічним матеріалом (дивись в 

Інформаційній примітці 1); 

- прапорці різного кольору, 

- робочий зошит, 

- пластикові пакетики 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте експериментальні пакетики з органічним матеріалом  

(Рис. 1.1) для здійснення експерименту (дивись в Інформаційній 

примітці 1). Пакетики повинні бути висушені до абсолютно сухого 

стану перед встановленням їх в експеримент в польових умовах. 

Кожен пакетик повинен мати окрему мітку з номером для 

розпізнання. 

Кожен пакетик зважте якомога точніше та занотуйте в робочий 

зошит вагу пакетику (таблиця 1.1). Для перенесення 

експериментальних пакетиків у польові умови варто утримувати їх 

у пластикових пакетах (кожен окремо).  

2) Виберіть екосистеми для вивчення, наприклад вирубки різного 

віку, лучну екосистему, що використовується для випасу домашніх 
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тварин, сіножату луку, та лісові екосистеми різного віку 

(наприклад: молодий ліс та зрілий ліс). 

Таблиця 1.1 

Таблиця даних. 

Тип 

екосистеми 

Дослідна ділянка 1 Дослідна ділянка 2 Дослідна ділянка 3 

надземні підземні надземні підземні надземні підземні 

a: суха маса на початку експерименту, мг 

Молоді 

вирубки 
                              

Зрілі 

вирубки 
                              

Пасовище                               

Сіножата                               

Молодий 

ліс 
                              

Зрілий ліс 

 
                              

b: суха маса в кінці експерименту, мг 

Молоді 

вирубки 
                              

Зрілі 

вирубки 
                              

Пасовище                               

Сіножата                               

Молодий 

ліс 
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2) В межах кожної з дослідних екосистем закладіть по три дослідні 

ділянки 10м × 10м в різних частинах дослідної території. 

 

Продовження таблиці 1.1 

Зрілий  

ліс 
                              

D=100×((a-b)/a), % 

Молоді 

вирубки 
                              

Зрілі 

вирубки 
                              

Пасовище                               

Сіножата                               

Молодий 

ліс 
                              

Зрілий  

ліс 
                              

Середнє  значення D, % 

Молоді 

вирубки 
      

Зрілі 

вирубки 
      

Пасовище       

Сіножата       

Молодий 

ліс 
      

Зрілий  

ліс 
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Рис. 1.1. Експериментальний пакетик з органічним матеріалом 

3) В межах кожної дослідної ділянки розмістіть по 10 

експериментальних пакетиків (рис.1.2), при цьому 5 пакетиків 

розмістіть на поверхні грунту, а інші 5 – присипте грунтом та 

підстилкою. Для кожного з розміщених пакетиків поставте мітки за 

допомогою кольорового прапорця, для того щоб знайти їх у кінці 

експерименту, та занотуйте номер у робочий зошит. Для надземних 

та підземних пакетиків, а також для різних ділянок використовуйте 

прапорці різного кольору, для того щоб полегшити роботу. 

Важливо: усі експериментальні пакетики повинні мати 

однаковий розмір, тип органічного матеріалу та повинні 

закладатися в однаковий час! 

Загальна схема експерименту відображена на рис. 10. 
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Рис. 1.2. Наземні експериментальні пакетики. 

Надземні пакетики варто зафіксувати (наприклад прикріпити 

металевими скобами до грунту), щоб їх не зрушили хребетні 

тварини (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Експериментальний пакетик зафіксований до грунту. 
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4) Залишіть розміщені пакетики протягом двох тижнів.  

5) Після закінчення терміну експерименту віднайдіть 

експериментальні пакетики з органічним матеріалом, та акуратно 

перенесіть їх у паперовий пакетик (кожен окремо), так щоб не 

втратити  матеріал що залишивя. 

6) Висушіть пакетики до абсолютно-сухого стану та зважте кожен з 

них якомога точніше. Результати ваги занесіть в робочий зошит в 

таблицю 1.1. 

7) Вирахуйте відсоток втрати органічної маси детриту в процесі 

розкладу протягом дослідного періоду, використовуючи наступну 

формулу: 

                                      D=100×((a-b)/a),                                             (1) 

де  a – абсолютно-суха маса (мг) на початку експерименту, b – 

абсолютно-суха маса (мг) в кінці експерименту.  

Виведіть середні значення в межах кожної ділянки окремо для 

надземного та підземного експериментів.  

Дані занесіть в таблицю 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Чайні пакетики як експериментальні пакетики для 

дослідження процесів розкладу. 
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8). Порівняйте та опишіть результати досліджень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Чи відрізняються показники розпаду в різних 

екосистемах? Якщо так, тоді розгляньте рівень різниці в 

показниках.  

2. Побудуйте ряд спадання екосистем за показниками 

розпаду детриту. Розгляньте які екосистеми мають 

подібний рівень розпаду, а які значно відрізняються. 

Поясніть чому. 

3. Розгляньте екосистеми одного типу, однак з різним 

рівнем антропогенного навантаження або різного віку: 

окремо молодий ліс, зрілий ліс та вирубки різного віку, а 

також окремо лучні екосистеми (пасовище та сіножату). 

Поясніть чому відрізняються показники розпаду та який 

вплив антропогенного навантаження чи віку екосистеми 

на дану функцію екосистем. 

 

4. Порівняйте підземні та надземні показники розпаду. 

Поясніть чому вони відрізняються. Зверніть увагу де 

рівень розпаду вищий і поясніть чому. Поясніть які 

організми та які фактори середовища відіграють основну 

роль у такій функції екосистем, як розпад детриту. 

9) Відобразіть результати графічно для кращої їх візуалізації.  
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Приклад рис.1.5. 

 

Рис. 1.5. Показники розпаду (%) органічної речовини для екосистем 

різного типу різного антропогенного навантаження та різного віку. 

0 50 100

Молоді вирубки  

Зрілі вирубки 

Молодий ліс  

Зрілий ліс 

Пасовище 

Сіножата 

підземне 

розкладання 

надземне 

розкладання 



 

31 

 

Вивчення ролі різних організмів в процесі розкладу речовин. 

 

Мета: Оцінка процесу розкладу органічної речовини та внесок у 

даний процес мікроорганізмів та різних організмів макро- , мезо- та 

мікрофауни. 

 

Матеріали та методи: 

- експериментальні пакетики з органічним матеріалом (дивись в 

Інформаційній примітці 1); 

- прапорці різного кольору, 

- робочий зошит, 

- паперові пакетики 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте експериментальні пакетики з органічним матеріалом 

для здійснення експерименту (дивись в Інформаційній примітці 

1).  

Пакетики повинні бути трьох типів пропускної здатності (сітка 

різного розміру дивись в Інформаційній примітці 1):  

ТИП 1 - для мікроорганізмів, 

ТИП 2 – для мікро та мезофауни (рис. 2.2), 

ТИП 3 – для макрофауни (рис. 2.1). 

Пакетики повинні бути висушені до абсолютно сухого стану 

перед встановленням їх в експеримент в польових умовах. Кожен 

пакетик повинен мати окрему мітку з номером для розпізнання. 
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Кожен пакетик зважте якомога точніше та занотуйте в робочий 

зошит вагу пакетику (таблиця 2.1). Для перенесення 

експериментальних пакетиків у польові умови варто утримувати їх 

у пластикових пакетах (кожен окремо).  

Таблиця 2.1 

Таблиця даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Розклад 

мікроорганізмами 

ТИП 1 

Розклад мікро та 

мезофауною 

ТИП 2 

Розклад 

макрофауною 

ТИП 3 

надземні підземні надземні підземні надземні підземні 

a: суха маса на початку експерименту, мг 

                              

b: суха маса в кінці експерименту, мг 

                              

Dмікроорг=100×((a-

b)/a) 

Dмезоф=(100×((a-

b)/a)) - Dмікроорг 

Dмакроф=(100×((a-

b)/a)) - Dмікроорг - 

Dмезоф 

                              

Середнє  значення D для кожного з типів досліджуваних 

організмів, % 

 

___% 

 

___% 

 

___% 

 

___% 

 

___% 

 

___% 
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2) Виберіть одну з дослідних екосистем (наприклад лучну, 

агроекосистему, лісову екосистему).  

3) В межах дослідної екосистеми розмістіть по 10 

експериментальних пакетиків для кожної з досліджуваних груп 

організмів, при цьому 5 пакетиків розмістіть на поверхні грунту, а 

інші 5 – присипте грунтом та підстилкою. Для кожного з 

розміщених пакетиків поставте мітки за допомогою кольорового 

прапорця, для того щоб знайти їх у кінці експерименту, та 

занотуйте номер у робочий зошит. Для надземних та підземних 

пакетиків, а також для різних груп організмів використовуйте 

прапорці різного кольору, для того щоб полегшити роботу. 

Важливо: усі експериментальні пакетики повинні мати 

однаковий розмір, тип органічного матеріалу в них та повинні 

закладатися в одинаковий час! 

4) Залишіть розміщені пакетики протягом двох тижнів.  

5) Після закінчення терміну експерименту віднайдіть 

експериментальні пакетики з органічним матеріалом, та акуратно 

перенесіть їх у паперовий пакетик (кожен окремо), так щоб не 

втратити  матеріал що залишився. 

6) Висушіть пакетики до абсолютно-сухого стану та зважте кожен з 

них якомога точніше. Результати ваги занесіть в робочий зошит в 

таблицю 2.1. 

7) Вирахуйте відсоток втрати органічної маси детриту в процесі 

розкладу протягом дослідного періоду, використовуючи наступні 

формули: 

                                        Dмікроорг=100×((a-b)/a),                               

                                    Dмезоф=(100×((a-b)/a)) - Dмікроорг,                   
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                              Dмакроф=(100×((a-b)/a)) - Dмікроорг - Dмезоф,         

де  Dмікроорг – показник розкладу мікроорганізмами; 

      Dмезоф – показник розкладу мікро- та мезофауною; 

      Dмакроф – показник розкладу макрофауною; 

      a – абсолютно-суха маса (мг) на початку експерименту,  

      b – абсолютно-суха маса (мг) в кінці експерименту.  

 

Виведіть середні значення для кожної групи досліджуваних 

організмів окремо для надземного та підземного експериментів. 

Дані занесіть в таблицю 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Дощовий черв (макрофауна) на експериментальному 

пакетику для дослідження розкладу органічної речовини. 

8) Порівняйте та опишіть результати дослідень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Яка кількісна різниця між показниками розкладу 

органічної речовини різними групами організмів? 
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Поясніть чому показники розпаду відрізняються при 

участі різних організмів. 

2. Виходячи з ваших результатів які організми відіграють 

домінуючу роль у розпаді детриту? Поясніть чому. 

3. Яка різниця між надземним та підземним розпадом 

детриту за участі мікроорганізмів, мікро-, мезо- та 

макрофауни?  Поясніть чому. 

 

9) Відобразіть результати графічно для кращої їх візуалізації. 

Приклад рис. 2.3.  

 

 

Рис. 2.2. Грунтова мезофауна. 
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Рис. 2.3. Показники розпаду (%) органічної речовини різними 

групами організмів (мікроорганізмів, мікро-, мезо- та макрофауни). 
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Аналіз ролі абіотичних факторів на розклад органічної 

речовини. 

 

Мета: дослідження впливу вологості та температури на процеси 

розкладу органічної речовини. 

 

Матеріали та методи: 

- експериментальні пакетики з органічним матеріалом (дивись в 

Інформаційній примітці 1); 

- прапорці різного кольору, 

- робочий зошит, 

- паперові пакетики 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

Підготуйте експериментальні пакетики з органічним матеріалом 

(рис. 3.2.) для здійснення експерименту (дивись в Інформаційній 

примітці 1). Пакетики повинні бути висушені до абсолютно сухого 

стану перед експериментом. Кожен пакетик повинен мати окрему 

мітку з номером для розпізнання. 

Кожен пакетик зважте якомога точніше та занотуйте в робочий 

зошит вагу пакетику.  

Паралельно проведіть два експерименти: Експеримент 1 та  

Експеримент 2  для вивчення впливу відповідно вологості та 

температури на процес розкладу органічної речовини (рис. 3.7). 
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Експеримент 1: 

1) Виберіть одну з дослідних екосистем (наприклад лучну, 

агроекосистему, лісову екосистему). В межах дослідної екосистеми 

закладіть три дослідні ділянки (Дослід 1, Дослід 2, Дослід 3) 10м × 

10м кожна в різних частинах дослідної території. 

2) В межах кожної дослідної ділянки розмістіть по 10 

експериментальних пакетиків, при цьому 5 пакетиків розмістіть на 

поверхні грунту, а інші 5 - присипте грунтом та підстилкою. Для 

кожного з розміщених пакетиків поставте мітки за допомогою 

кольорового прапорця, для того щоб знайти їх у кінці експерименту 

(рис. 3.1), та занотуйте номер у робочий зошит. Для надземних та 

підземних пакетиків, а також для різних ділянок використовуйте 

прапорці різного кольору, для того щоб полегшити роботу. 

 

 

Рис. 3.1. Маркування підземних експериментальних пакетиків. 
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Важливо: усі експериментальні пакетики повинні мати 

однаковий розмір, тип органічного матеріалу та повинні 

закладатися в одинаковий час! 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Приклад експериментального пакетику 

 

3) Кожного дня протягом двох тижнів здійсніть експериментальний 

вплив на пакетики за наступною схемою: 

Дослід 1 (низька вологість): залишіть без поливу, 

Дослід 2 (середня вологість – 1 л води): у випадку надземних 

пакетиків – впливайте спреєм використовуючи 1 л води на кожний 

пакетик; у випадку підземних експериментальних пакетиків – 

поливайте поверхню грунту 1 л води. 

Дослід 3 (висока вологість – 2 л води): у випадку надземних 

пакетиків – впливайте спреєм використовуючи 2 л води на кожний 

пакетик; у випадку підземних експериментальних пакетиків – 

поливайте поверхню грунту 1 л води. 
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Таблиця 3.1 

Таблиця даних. 

Тип екосистеми надземні підземні 

a: суха маса на початку експерименту, мг 

Дослід 1: 

низька вологість 

(без поливу) 

          

Дослід 2: 

середня вологість 

(полив 1 л води) 

          

Дослід 3: 

висока вологість 

(полив 2 л води) 

          

b: суха маса в кінці експерименту, мг 

Дослід 1: 

низька вологість 

(без поливу) 

          

Дослід 2: 

середня вологість 

(полив 1 л води) 

          

Дослід 3: 

висока вологість 

(полив 2 л води) 

          

D=100×((a-b)/a), % 

Дослід 1: 

низька вологість 

(без поливу) 

          

Дослід 2: 

середня вологість 

(полив 1 л води) 

          

Дослід 3: 

висока вологість 

(полив 2 л води) 
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Експеримент 2: 

1) Приготуйте три грунтові макрокосми.  

Метод створення грунтового макрокосму: Для макрокосму 

використайте ємності площею 0.5 × 0.5 м висотою 10 см (рис. 3.3).   

В одній з природніх екосистем виберіть грунтовий блок з 

рослинністю та підстилкою розміром 0.5 × 0.5 м  глибиною 5 см та 

перенесіть у ємність.  

 

 

Рис. 3.3. Ємність для грунтового макрокосму. 

Продовження таблиці 3.1 

Середнє  значення D, % 

Дослід 1: 

низька вологість 

(без поливу) 

  

Дослід 2: 

середня вологість 

(полив 1 л води) 

  

Дослід 3: 

висока вологість 

(полив 2 л води) 
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2) В межах кожного макрокосму розмістіть по 10 

експериментальних пакетиків, при цьому 5 пакетиків розмістіть на 

поверхні грунту, а інші 5 – присипте грунтом та підстилкою.  

3) Розмістіть дослідні макрокосми в три різні приміщення з 

постійною температурою 10
 о

С, 15
 о

С та 20 
о
С відповідно та 

залишіть на два тижні. 

Продовження ходу роботи для Експерименту 1 та 2: 

1) Після закінчення терміну експерименту (2 тижні) виберіть 

експериментальні пакетики з органічним матеріалом, та акуратно 

перенесіть їх у пластикові пакети (кожен окремо), так щоб не 

втратити матеріал що залишивя (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Відділення експериментальних пакетиків після закінчення 

терміеу експерименту. 
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2) Висушіть пакетики до абсолютно-сухого стану та зважте кожен з 

них якомога точніше. Результати ваги занесіть в робочий зошит в 

таблицю 3.1 для Експерименту 1 та в таблицю 3.2 для 

Експерименту 2 . 

3) Вирахуйте відсоток втрати органічної маси детриту в процесі 

розкладу протягом дослідного періоду, використовуючи наступну 

формулу: 

D=100×((a-b)/a), 

де  a – абсолютно-суха маса (мг) на початку експерименту, b – 

абсолютно-суха маса (мг) в кінці експерименту.  

Таблиця 3.2 

Таблиця даних. 

Тип екосистеми надземні підземні 

a: суха маса на початку експерименту, мг 

При температурі 

10
о
С 

          

При температурі 

15
о
С 

          

При температурі 

20
о
С 

          

b: суха маса в кінці експерименту, мг 

При температурі 

10
о
С 

          

При температурі 

15
о
С 

          

При температурі 

20
о
С 

          

D=100×((a-b)/a), % 

При температурі 

10
о
С 
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Виведіть середні значення в межах кожної ділянки окремо для 

надземного та підземного експериментів. Дані занесіть у відповідні 

таблиці.  

4) Порівняйте та опишіть результати досліджень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Чи відрізняються рівні розкладу органічного матеріалу за 

різного впливу температури та вологості? 

2. Яким чином підвищення температури впливає на надземний 

та підземний процеси розкладу органічної речовини? 

3. Яким чином підвищення вологості субстрату впливає на 

надземний та підземний процеси розкладу органічної речовини? 

4. Яка роль на вашу думку абіотичних факторів у процесах 

розкладу органічної речовини? 

 

Продовження таблиці 3.2 
При температурі 

15
о
С 

          

При температурі 

20
о
С 

          

Середнє  значення D, % 

При температурі 

10
о
С 

  

При температурі 

15
о
С 

  

При температурі 

20
о
С 
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5. Відобразіть результати графічно для кращої їх візуалізації. 

Приклад рис. 3.5-3.6. 

 

 

Рис. 3.5. Вплив вологості на процеси розкладу органічної речовини 
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Рис. 3.6. Вплив температури на процеси розкладу органічної 

речовини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Схема експерименту 1 та експерименту 2. 
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Якісна оцінка неживої речовини різного походження. 

 

Мета: Вивчення процесів розкладу неживої речовини різного 

походження та типу та аналіз часу їх повного розкладу. 

 

Матеріали та методи: 

- експериментальні пакетики з органічним матеріалом (дивись в 

Інформаційній примітці 1); 

- прапорці різного кольору, 

- робочий зошит, 

- пластикові пакетики 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте експериментальні пакетики з органічним матеріалом  

різного типу. Для цього можна обрати наприклад папір, деревину, 

сухе листя, сухі трав’янисті рослини (сіно), залишки їжі (рис. 4.1). 

Також можна досліджувати різні види трав’янистих рослин та 

процеси їх розкладу.  

2) Метод приготування експериментальних пакетиків описаний в 

Інформаційній примітці 1. Пакетики з матеріалом повинні бути 

висушені до абсолютно сухого стану перед встановленням їх в 

експеримент в польових умовах. Кожен пакетик повинен мати 

окрему мітку з номером для розпізнання.  

Кожен пакетик (рис. 4.2) зважте якомога точніше та занотуйте в 

робочий зошит вагу пакетику (таблиця 4.1). Для перенесення 

експериментальних пакетиків у польові умови варто утримувати їх 

у пластикових пакетах (кожен окремо).  
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Рис. 4.1. Приклади різних типів органічного матеріалу для 

експериментальних пакетиків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Експериментальні пакетики з різними типами органічного 

матеріалу. 
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3) Виберіть одну з дослідних екосистем (наприклад лучну, 

агроекосистему, лісову екосистему).  

4) В межах дослідної екосистеми розмістіть по 10 

експериментальних пакетиків для кожної з досліджуваних типів 

органічної речовини (рис. 4.3), при цьому 5 пакетиків розмістіть на 

поверхні грунту, а інші 5 - присипте грунтом та підстилкою. Для 

кожного з розміщених пакетиків поставте мітки за допомогою 

кольорового прапорця, для того щоб знайти їх у кінці 

експерименту, та занотуйте номер у робочий зошит. Для надземних 

та підземних пакетиків, а також для різних типів органічної 

речовини  використовуйте прапорці різного кольору, для того щоб 

полегшити роботу. 

 

Рис. 4.3. Закладка експериментальних пакетиків з різним типом 

органічного матеріалу. 
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Важливо: усі експериментальні пакетики повинні мати 

однаковий розмір та повинні закладатися в однаковий час! 

5) Залишіть розміщені пакетики протягом двох тижнів.  

6) Після закінчення терміну експерименту віднайдіть 

експериментальні пакетики з органічним матеріалом, та акуратно 

перенесіть їх у пластиковий пакетик (кожен окремо), так щоб не 

втратити  матеріал що залишився. 

7) Висушіть пакетики до абсолютно-сухого стану та зважте кожен з 

них якомога точніше. Результати ваги занесіть в робочий зошит в 

таблицю 4.1. 

8) Вирахуйте відсоток втрати органічної маси детриту в процесі 

розкладу протягом дослідного періоду, використовуючи наступну 

формулу: 

                                        D=100×((a-b)/a),                               

де  a – абсолютно-суха маса (мг) на початку експерименту, b – 

абсолютно-суха маса (мг) в кінці експерименту.  

Виведіть середні значення для кожної групи досліджуваних 

організмів окремо для надземного та підземного експериментів. 

Дані занесіть в таблицю 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Таблиця даних. 

Тип екосистеми надземні підземні 

a: суха маса на початку експерименту, мг 

папір           
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Продовження таблиці 4.1 

деревина           

сухе листя           

сухі трав’янисті 

рослини (сіно) 

          

залишки їжі           

b: суха маса в кінці експерименту, мг 

папір           

деревина           

сухе листя           

сухі трав’янисті 

рослини (сіно) 

          

залишки їжі           

D=100×((a-b)/a), % 

папір           

деревина           

сухе листя           

сухі трав’янисті 

рослини (сіно) 

          

залишки їжі           

Середнє  значення D, % 

папір 
  

деревина   

сухе листя   

сухі трав’янисті 

рослини (сіно) 

  

залишки їжі   
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9) Порівняйте та опишіть результати дослідень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Чи відрізняються рівні розкладу різних типів органічної 

речовини? 

2. Поясніть в чому причина різниці в розкладі органічної 

речовини різного походження? 

3. Використовуючи власні дані обрахуйте скільки часу 

необхідно до повного розкладу досліджуваних Вами матеріалів. 

Дані занесітьв таблицю 4.2. 

4. Обдумайте скільки часу піде на розклад пластику? 

 

Таблиця 4.2 

Таблиця даних. 

 

 

 

 

 

 

 

10) Відобразіть результати графічно для кращої їх візуалізації.  

Приклад рис. 4.4. 

 

Тип органічного 

матеріалу 

Час повного 

надземного 

розкладу 

Час повного 

підземного 

розкладу 
папір   

деревина   

сухе листя   

сухі трав’янисті 

рослини (сіно) 

  

залишки їжі   
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Рис. 4.4. Рівні розкладу органічної речовини різного походження. 
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Вивчення процесу розкладу в різні сезони року. 

 

 

Мета: Аналіз процесів розкладу органічної речовини за впливу 

абіотичних факторів різних сезонів року. 

 

 

Матеріали та методи: 

- експериментальні пакетики з органічним матеріалом (дивись в 

Інформаційній примітці 1); 

- прапорці різного кольору, 

- робочий зошит, 

- пластикові пакетики. 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте експериментальні пакетики з органічним матеріалом  

різного типу. Метод приготування експериментальних пакетиків 

описаний в Інформаційній примітці 1. Пакетики з матеріалом 

повинні бути висушені до абсолютно сухого стану перед 

встановленням їх в експеримент в польових умовах. Кожен пакетик 

повинен мати окрему мітку з номером для розпізнання.  

2) Кожен пакетик зважте якомога точніше та занотуйте в робочий 

зошит вагу пакетику (таблиця 5.1). Для перенесення 

експериментальних пакетиків у польові умови варто утримувати їх 

у пластикових пакетах (кожен окремо).  

3) Виберіть одну з дослідних екосистем (наприклад лучну, 

агроекосистему, лісову екосистему). Протягом чотирьох сезонів 
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(весна (квітень), літо (липень), осінь (жовтень), та зима (лютий)) 

проведіть дослідження. 

4) В межах дослідної екосистеми кожного сезону розмістіть по 10 

експериментальних пакетиків, при цьому 5 пакетиків розмістіть на 

поверхні грунту, а інші 5 – присипте грунтом та підстилкою. Для 

кожного з розміщених пакетиків поставте мітки за допомогою 

кольорового прапорця, для того щоб знайти їх у кінці 

експерименту, та занотуйте номер у робочий зошит. Для надземних 

та підземних пакетиків використовуйте прапорці різного кольору, 

для того щоб полегшити роботу. 

Важливо: усі експериментальні пакетики повинні мати 

однаковий розмір, наповнення та повинні закладатися в 

однаковий час! 

5) Залишіть розміщені пакетики протягом двох тижнів під-час 

кожного сезону.  

6) Після закінчення терміну експерименту віднайдіть 

експериментальні пакетики з органічним матеріалом, та акуратно 

перенесіть їх у пластиковий пакетик (кожен окремо), так щоб не 

втратити  матеріал що залишився. 

7) Висушіть пакетики до абсолютно-сухого стану та зважте кожен з 

них якомога точніше. Результати ваги занесіть в робочий зошит в 

таблицю 5.1. 

8) Вирахуйте відсоток втрати органічної маси детриту в процесі 

розкладу протягом дослідного періоду, використовуючи наступну 

формулу: 

                                        D=100×((a-b)/a),                               

де  a – абсолютно-суха маса (мг) на початку експерименту, b – 

абсолютно-суха маса (мг) в кінці експерименту.  
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Виведіть середні значення для кожного окремо для надземного та 

підземного експериментів. Дані занесіть в таблицю 5.1. 

Таблиця 5.1 

Таблиця даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезон надземні підземні 

a: суха маса на початку експерименту, мг 

Весна (квітень)           

Літо (липень)           

Осінь (жовтень)           

Зима (лютий)           

b: суха маса в кінці експерименту, мг 

Весна (квітень)           

Літо (липень)           

Осінь (жовтень)           

Зима (лютий)           

D=100×((a-b)/a), % 

Весна (квітень)           

Літо (липень)           

Осінь (жовтень)           

Зима (лютий)           

Середнє  значення D, % 

Весна (квітень)   

Літо (липень)   

Осінь (жовтень)   

Зима (лютий)   
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9) Порівняйте та опишіть результати досліджень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Чи відрізняються рівні розкладу органічної речовини в різні 

сезони року? 

2. Поясніть в чому причина різниці в розкладі органічної 

речовини в різні сезони року? 

3. Назвіть абіотичні та біотичні фактори, які визначають 

розклад органіки в різні сезони року. 

4. Які біотичні фактори відіграють домінуючу роль в процесі 

розкладання органічної речовини в різні сезони року? 

5. Поясніть різницю в надземному та підземному типах 

розкладу органіки в різні сезони року. 

6. Виходячи з власних результатів визначіть середньорічний 

розклад органічної речовини. Дані занесіть в таблицю 5.2. 

Таблиця 5.2 

Таблиця даних. 

 

 

 

 

 

10) Відобразіть результати графічно для візуалізації.  

Приклад рис. 5.1. 

Функція 

екосистеми 
Надземний 

розклад 
Підземний розклад 

Річний розклад   
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Рис. 5.1. Рівні розкладу органічної речовини в різні сезони року. 
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Порівняння розкладу органічної речовини у водних 

екосистемах різного типу 

 

Мета: Вивчення процесу розпаду органічої речовини (донних 

відкладень водойм) у водних екосистемах різного типу. 

 

 

Матеріали та методи: 

- експериментальні пакетики з органічним матеріалом (дивись в 

Інформаційній примітці 1); 

- прапорці різного кольору,  

- кілки, 

- робочий зошит, 

- пластикові пакетики 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте експериментальні пакетики з органічним матеріалом   

для здійснення експерименту (дивись в Інформаційній примітці 

1). Пакетики повинні бути висушені до абсолютно сухого стану 

перед встановленням їх в експеримент в польових умовах. Кожен 

пакетик повинен мати окрему мітку з номером для розпізнання. Для 

дослідження розкладу у водних екосистемах варто використовувати 

металічні або пластикові експериментальні пакетики (рис. 6.1). 

Кожен пакетик зважте якомога точніше та занотуйте в робочий 

зошит вагу пакетику (таблиця 6.1). Для перенесення 

експериментальних пакетиків у польові умови варто утримувати їх 

у пластикових пакетах (кожен окремо).  
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Рис. 6.1. Експериментальні пакетики для вивчення процесів 

розкладу у водних екосистемах. 

 

2) Виберіть водні екосистеми для вивчення, наприклад озеро, річка, 

ставок, стічну канаву. У випадку якщо немає поряд природої водної 

екосистеми можна використовувати водні макрокосми з водою з 

різних водних об’єктів (рис. 6.4 Б). 

2) В межах кожної з дослідних водних екосистем закладіть по три 

дослідні ділянки в різних частинах дослідного водного об’єкту.  

3) В межах кожної дослідної ділянки розмістіть по 10 

експериментальних пакетиків (рис. 6.2), при цьому 5 пакетиків 

розмістіть у товщі води, а інші 5 – у придонних відкладах. Для 
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кожного з розміщених пакетиків поставте номерки та мітки за 

допомогою кольорового прапорця, для того щоб знайти їх у кінці 

експерименту, та занотуйте номер у робочий зошит. Пакетики у 

товщі води та у донних відкладах необхідно зафіксувати, 

використовуючи кілки, нитки та металічні скоби (рис. 6.2).  

Важливо: усі експериментальні пакетики повинні мати 

однаковий розмір, тип органічного матеріалу та повинні 

закладатися в однаковий час! 

 

 

Рис. 6.2. Розміщення експериментальних пакетиків у водному 

об’єкті. 
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Таблиця 6.1 

Таблиця даних. 

Тип 

екосистеми 

Дослідна ділянка 1 Дослідна ділянка 2 Дослідна ділянка 3 

Поверхнева 

вода 
Намул 

Поверхнева 

вода 
Намул 

Поверхнева 

вода 
Намул 

a: суха маса на початку експерименту, мг 

озеро                               

річка                               

ставок                               

стічна 

канава 
                              

b: суха маса в кінці експерименту, мг 

озеро                               

річка                               

ставок                               

стічна 

канава 
                              

D=100×((a-b)/a), % 

озеро                               

річка                               

ставок                               

стічна 

канава 
                              

Середнє  значення D, % 

озеро       

річка       

ставок       

стічна 

канава 
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Рис. 6.3. Відділення експериментальних пакетиків після закінчення 

терміну експерименту. 
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                         Б 

Рис. 6.4. Експериментальні пакетики у природній водній екосистемі 

(А) та у водному макрокосмі (Б). 
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4) Залишіть розміщені пакетики протягом двох тижнів.  

5) Після закінчення терміну експерименту віднайдіть 

експериментальні пакетики з органічним матеріалом, та акуратно 

перенесіть їх у пластикові пакетики (кожен окремо), так щоб не 

втратити  матеріал що залишивя (рис. 6.3). 

6) Висушіть пакетики до абсолютно-сухого стану та зважте кожен з 

них якомога точніше. Результати ваги занесіть в робочий зошит в 

таблицю 6.1. 

7) Вирахуйте відсоток втрати органічної маси детриту в процесі 

розкладу протягом дослідного періоду, використовуючи наступну 

формулу: 

D=100×((a-b)/a),                                             

де  a – абсолютно-суха маса (мг) на початку експерименту, b – 

абсолютно-суха маса (мг) в кінці експерименту.  

Виведіть середні значення в межах кожної ділянки окремо для 

експерименту в товщі води та у донних відкладах.  

Дані занесіть в таблицю 6.1. 

8). Порівняйте та опишіть результати дослідень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Чи відрізняються показники розпаду органічних 

речовин в різних типах водних екосистемах? Якщо так, 

тоді розгляньте рівень різниці в показниках.  

2. Розгляньте результати розкладу органічної речовини у 

експерименті в товщі води та у донних відкладах. Чи 

відрізняються показники по даних експериментах в 

різних типах водних об’єктів. 
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3. Чому розклад органічних речовин на Вашу думку 

відрізняються в різних типах водних екосистем? 

4. Які біотичні та абіотичні фактори впливають на 

процеси розкладу органічних речовин в різних типах 

водних екосистем та у різних частинах водних об’єктів.  

9) Відобразіть результати графічно для візуалізації.  

Приклад рис.6.4. 

 

 

Рис. 6.4. Показники розпаду (%) органічної речовини для екосистем 

водних екосистем різного типу. 
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Резюме: експеримент направлений на оцінку активності інженерів 

екоситем та впливу біотичних та абіотичних факторів на 

даний процес. 

 

 

Час експерименту: 2–4тижні. 

 

 

Ключові терміни: інженери екосистем, біотичні фактори, 

абіотичні фактори, макрофауна. 

 

Вступ: 

 

Екологічні інженери екосистем це види, що являються 

ключовими в життєдіяльності функцій екосистем та перетворенні 

екосистми. Наприклад, бобри будують греблі, що докорінно змінює 

динаміку екосистеми, де вони проживають (рис. 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Бобри, як ключові види та 

екологічні інженери екосистем. 
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Ключовий вид (англ. keystone species), вид «вплив якого на 

угруповання або екосистему є набагато істотнішим, ніж цього варто 

було очікувати, виходячи з його поширеності» (Power, Mills, 1999).  

У одному з найвідоміших екологічних експериментів біолог 

Роберт Пейн видалив всіх представників виду морська зірка 

пізастер (Pisaster) з однієї ділянки кам’янистого морського берега і 

спостерігав, який ефект це справить на біоценоз. Результати 

виявилися такими, які і слід було очікувати: за відсутності 

морських зірок кількість інших видів скоротилася майже 

наполовину. Це сталося внаслідок занадто бурхливого 

розмноження мідій, які активно включилися в боротьбу за 

незайнятий простір і витіснили інші види. Ці морські зірки-хижаки 

контролювали чисельність мідій і утримували її на прийнятному 

рівні, перешкоджаючи їм зайняти всі доступні для проживання 

місця. Очевидно, що морські зірки відігравали ключову роль в 

підтримці біологічної різноманітності. Звідси і термін – «ключовий 

вид». З того часу це поняття вживається як в широкому, так і у 

вузькому сенсі.  

Нещодавні (2012 р.) дослідження, проведені австралійськими 

вченими протягом кількох років, підтвердили не тільки те, що 

«ключові види» дійсно існують (а не є лише зручним науковим 

терміном), але й мають вирішальне значення для збереження 

біологічного різноманіття даного біоценозу. Дослідження 

стосувались вивчення омели білої, зокрема того, як впливає її 

присутність в лісах на збільшення/зменшення популяцій птахів. 

Результати дослідів, опубліковані в Proceedings of the Royal Society, 

однозначно показали, що після того, як вчені видалили омелу із 

частини досліджуваного лісу, то види птахів, які існують за 

рахунок її ягід та в'ють в ній гнізда, майже зникли з цього лісу, а 

саме число видів скоротилось приблизно на четверть. З іншого 
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боку, в тій частині лісу, де омела була збережена, кількість птахів 

та їх видове різноманіття збільшились. Саме тому омела відіграє ту 

роль, яку екологи припсують «ключовому виду»: вона підтримує 

всю екосистему, а її вилучення має серйозні наслідки для всіх 

інших видів, аж до їх зникнення. Як зауважив у своєму коментарі 

до цього дослідження один із його учасників та автор статті, Prof. 

David M. Watson, дане дослідження є найбільш строгою перевіркою 

«ключового виду», що коли-небудь була зроблена. І це вперше, 

коли дослідники змогли настільки точно визначити, який вплив має 

дана рослина на довколишнє середовище та показати, що роль 

«ключового виду» є значно більшою, аніж вважалось до того часу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Дощові черви, одні з найбільш активних інженерів 

екосистем. 
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Одними з найбільш активних інженерів екосистем являються 

дощові черви. Вони впливають на ґрунт трьома способами. По-

перше, вони прокладають в землі ходи, що можуть сягати 

восьмиметрової глибини, враховуючи кількість червів часом на 1 м² 

землі припадає до кількох кілометрів подібних ходів які 

полегшують проникнення повітря та води до кореневої системи 

рослин. Окрім того ці ходи зменшують щільність землі, що сприяє 

росту коренів. По-друге, дощові хробаки перемішують різні шари 

ґрунту виносячи наверх землю з нижніх шарів і затягуючи рештки 

рослин на глибину. По-третє, земля що пройшла через кишківник 

червів збагачується біологічно активними мікроорганізмами. 

Дощові черв’яки становлять 50-70% всієї біомаси ґрунтових 

безхребетних. На одному гектарі добре доглянутих лугів або 

пасовищ загальна їх кількість становить від 1 до 200 мільйонів 

особин, в середньому близько 20 мільйонів, а вага їх біомаси – від 2 

до 5 тон на гектар, що на два порядки перевищує біомасу наземних 

тварин. 

Класифікація дощових черв’яків. Дощові черв’яки – земні 

безхребетні з тисячами різновидів, згрупованих у три категорії 

відповідно до їх поведінки в природному довкіллі: anecic, endogeic і 

epigeic (рис. 7.1).  

Anecic різновиди, загалом представлені Lumbricus terrestris, вони 

майже завжди будують вертикальні нори глибиною до 1,5-2 метрів. 

Харчуються до певної міри ферментованої органікою на поверхні 

грунту і перетворюють її на перегній. Якщо anecic різновиди 

позбавлені свого постійного місця проживання, то вони 

припиняють розмножуватися й рости.  

Endogeic різновиди, типу Aporrectodea calignosa, будують всебічні, 

головним чином, горизонтальні нори, де вони залишаються 

більшість часу, харчуючись мінеральними частинками грунту і 
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розкладається органікою. Вони – єдина різновид земляних 

черв'яків, які фактично харчуються великою кількістю грунту. 

Рухаючись крізь грунт вони її змішують і провітрюють, а також 

збагачують його поживними елементами і мікрофлорою.  

Epigeic різновиди, представлені тут звичайним червоним 

каліфорнійським черв'яком (Eisenia fetida), не будують постійні 

нори, а замість цього, вони зазвичай мешкають в областях, багатих 

органічною сировиною, типу верхнього шару грунту, в лісі під 

купами листя або розкладаються стовбурів дерев. Досить часто їх 

можна виявити в гнойових купах. 

 

 

 

Рис. 7.1. Роль різних категорій дощових червів для функцій 

екосистеми. 
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Фахівці з охорони середовища вважають, що поняття 

«ключові види» та «екологічні інженери»  важливе для визначення 

пріоритетів при плануванні природоохоронних заходів. Вони 

стверджують, що при недоліку часу і засобів на порятунок всіх 

видів, потрібно зосередити зусилля перш за все на ключових видах, 

оскільки це допомагає зберегти біологічну різноманітність. Якщо 

вимруть екологічні інженери, то подібна доля чекає і багато інших. 

Хоча це і досить принадна ідея, але все-таки при визначенні 

пріоритетів природоохоронних акцій до неї слід ставитися з 

обережністю. У конкретних біоценозах інколи дуже важко (якщо 

взагалі можливо) визначити ключові види. І взагалі, чи є вид 

ключовим, залежить від кожного конкретного угруповання (на 

інших ділянках кам'янистого узбережжя морські зірки можуть не 

бути ключовим видом). Отже, хоча це і важливе екологічне 

поняття, його вживання в конкретних цілях охорони природи поки 

що вельми обмежене. Однак вивчення активності видів –інженерів 

та їх ролі для функціонування екосистем – одне з актуальних 

питань екологічної науки. 

 

Матеріали та методи: 

- експериментальні макети; 

- прапорці різного кольору, 

- робочий зошит, 

- кольорові нитки 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте експериментальні макети для вивчення активності 

інженерів екосистеми. 
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Експериментальні макети:  

Експериментальні макети можна виготовити з будь-якого 

матеріалу (пластику, скла, натуральних матеріалів). Це можуть 

бути скляні кульки, пластикові палочки, дерев’янні кубіки та ін. 

Також для даної мети можуть послужити гілки, відмерлі залишки 

рослин.  

Для даного експерименту одним з найзручніших методів 

являється сухі стебла кукурудзи. Для цього виберіть нижню 

частину стебла та виріжте макет довжиною 5 см. Кожний макет 

повинен бути приблизно одинакового діаметру (рис. 7.1). Кожний 

макет необхідно помітити кольоровою ниткою та номером.  

2) Виберіть екосистеми для вивчення, наприклад вирубки різного 

віку, лучну екосистему, що використовується для випасу домашніх 

тварин, сіножату луку, та лісові екосистеми різного віку 

(наприклад: молодий ліс та зрілий ліс). 

 

3) В межах кожної з дослідних екосистем закладіть по три дослідні 

ділянки 1м × 1м в різних частинах дослідної території. 

4) В межах кожної ділянки кожної з дослідуваних екосистем 

розмістіть по 10 макетів поряд один біля одного (рис. 6.1). 

Важливо: усі експериментальні макети повинні мати 

однаковий розмір та повинні закладатися в однаковий час!   

 

5) Огляньте територію на рахунок присутності грунтових дірок від 

полівок. Облахуйте кількість дірок для кожної ділянки та занесіть в 

робочий зошит.  
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Важливо: для чистоти експерименту варто обирати 

екосистеми, де немає грунтових дірок від полівок для того, щоб 

розглядати саме активність дощових червів. 

 

Рис. 7.1. Експериментальні макети для вивчення активності 

інженерів екосистеми. 

6) Залишіть розміщені макети протягом 7 днів.  

Таблиця 7.1 

Таблиця даних. 

Тип 

екосистеми 

Дослідна ділянка 1 Дослідна ділянка 2 Дослідна ділянка 3 

зсунуті з 

місця 
зниклі 

зсунуті 

з місця 
зниклі 

зсунуті 

з місця 
зниклі 

k: кількість макетів на початку експерименту, шт 

Молоді 

вирубки 
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Продовження табл. 7.1 

Зрілі 

вирубки 
      

Пасовище       

Сіножата       

Молодий 

ліс 
      

Зрілий ліс 

 
      

n:  кількість макетів в кінці експерименту, шт 

Молоді 

вирубки 
      

Зрілі 

вирубки 
      

Пасовище       

Сіножата       

Молодий 

ліс 
      

Зрілий ліс 

 
      

I=100×n/k, % 

Молоді 

вирубки 
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Продовження табл. 7.1 

Зрілі 

вирубки 
      

Пасовище       

Сіножата       

Молодий 

ліс 
      

Зрілий ліс 

 
      

Середнє  значення I, % 

Молоді 

вирубки 
      

Зрілі 

вирубки 
      

Пасовище       

Сіножата       

Молодий 

ліс 
      

Зрілий ліс 
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7) Після закінчення терміну експерименту віднайдіть 

експериментальні макети та підрахуйте кількість зсунутих з місця 

та кількість зниклих макетів.  Результати занесіть у таблицю 7.1 

8) Вирахуйте відсоток зсунутих з місця та кількість зниклих макетів 

використовуючи наступну формулу: 

 

I=100×n/k, 

де  k – кількість макетів на початку експерименту, шт 

      n – кількість макетів в кінці експерименту, шт. 

 

Виведіть середні значення для кожної дослідної екосистеми. 

 Дані занесіть в таблицю 7.1. 

 

9) Порівняйте та опишіть результати дослідень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Чи відрізняються показники активності інженерів для 

різних типів екосистем та за різного антропогенного на 

них навантаження та різного віку? Поясніть чому. 

2. Назвіть біотичні та абіотичні фактори що впливають на 

показники активності інженерів для різних типів 

екосистем та за різного антропогенного на них 

навантаження та різного віку. 

3. Опишіть роль інженерів для різних типів екосистем та 

за різного антропогенного на них навантаження та різного 

віку 
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9) Відобразіть результати графічно для кращої їх візуалізації. 

Приклад рис. 7.2.  

 

 

Рис. 7.2. Активність інженерів екосистем різних типів, 

антропогенного на них навантаження та різного віку. 
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Резюме: експеримент направлений на таких функцій екосистем, як 

споживання різними трофічними рівнями, а саме 

консументами першого порядку (травоїдництво) та 

консументами вищих порядків (хижацтво), а також на 

аналіз впливу господарської діяльності людини на дані 

фактори.  

 

 

Час експерименту: 2–4тижні. 

 

 

Ключові терміни: консументи, трофічна роль, трофічна функція 

екосистем, травоїдництво, хижацтво, антропогенний 

вплив, біотичні фактори, абіотичні фактори. 

 

 

Вступ: 

При вивченні біотичної структури екосистем стає очевидним, 

що одними з найважливіших взаємовідносин між організмами є 

харчові, або трофічні, зв’язки, а однією з найважливіших функцій 

екосистем – трофічна функція. 

 Термін «ланцюг живлення» (рис. 8.1) запропонував Ч. Елтон 

у 1934 р. Ланцюги живлення, або трофічні ланцюги – це шляхи 

перенесення енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через ряд 

організмів на більш високі трофічні рівні. Трофічний рівень – це 
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сукупність усіх живих організмів, які належать до однієї ланки 

харчового ланцюга. До першого трофічного рівня належать всі 

продуценти – утворювачі органічної речовини; до другого – усі 

первинні консументи (рослиноїдні, або фітофаги); до третього – ті, 

що живляться первинними консументами (хижаки); до четвертого – 

ті, що споживають інших м’ясоїдних. Зазвичай у екосистемах 

нараховують не більше 3-4 трофічних рівнів. Наприклад, для 

лісової екосистеми характерним є такий трофічний ланцюг: листяна 

підстилка – дощовий черв’як – дрізд – яструб-перепелятник. 

Прикладом довшого харчового ланцюга може бути послідовність 

організмів Арктичного моря: мікроводорості (фітопланктон) – 

дрібні рослиноїдні ракоподібні (зоопланктон) – м’ясоїдні 

планктонофаги (черв’яки, ракоподібні, молюски, голкошкірі) - риби 

(можливі 2-4 ланки послідовності хижих риб) – тюлені – білий 

ведмідь.  

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Трофічний ланцюг. 

 

Трофічні ланцюги наземних екосистем, як правило, коротші. 

Таку різницю у кількості трофічних рівнів деякі дослідники 

пояснюють значними відмінностями між водним та наземним 

середовищем, що зумовлено різною здатністю водних і наземних 

організмів пристосовуватися до умов середовища. Так, у водних 

екосистемах біомаса та енергія рухаються швидко, оскільки досить 

ефективно переносяться від одного трофічного рівня до 

наступного. Саме це і створює умови для формування довгих 

харчових ланцюгів. У наземних екосистемах частина енергії 

швидко розсіюється, тому перенесення енергії від одного рівня до 
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іншого виявляється менш ефективним. До того ж решта цієї енергії 

досить довго зберігається в самих рослинах (у вигляді опорних 

тканин) і у ґрунті (у вигляді органічного детриту). Крім трофічних 

ланцюгів, в екології є поняття харчових (трофічних) сіток. Вони 

утворюються тому, що практично будь-який член будь-якого 

харчового ланцюга одночасно є ланкою і в іншому трофічному 

ланцюзі, тобто він споживає і його споживають декілька видів 

інших організмів. Наприклад, лучний вовк-койот може харчуватися 

до 14 тис. видами тварин і рослин. Можливо, таку саму кількість 

видів можуть споживати і ті організми, які беруть участь у 

поїданні, розкладанні та деструкції речовин трупу цього вовка. 

Крім цього, щодо трофічних взаємодій в екосистемах діє закон 

єдиної спрямованості потоку енергії, що формулюється так: 

енергія, яку отримує екосистема та засвоюють продуценти, 

розсіюється або разом з біомасою продуцентів передається 

консументам першого, другого та вищих порядків, а потім – 

редуцентам; потік енергії згасає на кожному трофічному рівні 

внаслідок дихання.  

Отже, основними компонентами екосистеми є, по-перше, 

біотоп – природна скарбниця елементів мінерального живлення і, 

по-друге, біоценоз – спільноти живих організмів з функціонально 

різними властивостями у вигляді продуцентів, консументів, 

детритофагів і редуцентів. Продуценти – це система автотрофів, 

здатних за допомогою світлової енергії будувати тканини свого тіла 

з неорганічних сполук. Решта – гетеротрофні організми. 

Консументи, детритофаги і редуценти у мережі ланцюгів живлення 

руйнують органічні речовини, створені продуцентами, і повертають 

хімічні елементи у мінеральний «резервуар» неживої природи: вони 

знов стають доступними для автотрофів.  

 

Трофічні рівні відображають трофічну структуру екосистеми. 

А процеси споживання одних організмів іншими визначають 

трофічні функції екосистем. 
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Вивчення активності процесів споживання щодо травоїдних 

(консументів І-го порядку)  в екосистемах різного 

антропогенного навантаження. 

 

 

Мета: Аналіз процесів та рівнів травоїдництва в екосистемах 

різного антропогенного навантаження. 

 

 

Матеріали та методи:  

- ножиці; 

- міліметровий папір, 

- робочий зошит, 

- мікроскоп. 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Виберіть екосистеми для вивчення, наприклад лучну екосистему, 

що використовується для випасу домашніх тварин та сіножату 

луку. 

 

2) В межах кожної екосистеми виділіть по три дослідні ділянки 1м 

× 1 м в різних частинах дослідної території. В межах кожної 

ділянки зберіть по 20 листків різних рослин (рис. 8.2-8.3). 

 

3) Для кожного листка використовуючи міліметровий папір 

визначте загальну площу листка (LA) та площу пошкодження 

травоїдними (І) (рис. 8.4). 
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4) Обрахуйте рівень споживання травоїдними для кожного листка 

використовуючи наступну формулу: 

 

                                                 Т=(І/ LA)×100 

 

де Т – рівень споживання травоїдними 

     LA  - загальна площа листка, см 

     І - площу пошкодження травоїдними, см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2. Приклади пошкодження травоїдними. 
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Рис. 8.3. Приклади пошкодження травоїдними 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Визначення площі листка за допомогою міліметрового 

паперу. 
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5) Визначіть середні значення для кожної з досліджуваних ділянок 

в кожній екосистемі. Дані занесіть у таблицю 8.1. 

Таблиця 8.1 

Таблиця даних. 

№ листка Дослідна ділянка 1 Дослідна ділянка 2 Дослідна ділянка 3 

Пасовище:  рівень споживання травоїдними,  Т 

Т=(І/ LA)×100 

                      де LA – загальна площа листка, см,  

                           І – площу пошкодження травоїдними, см. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

Середнє  Т=    Т=    Т=    
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Продовження таблиці 8.1 

Сіножата:  рівень споживання травоїдними,  Т 

Т=(І/ LA)×100 

де LA - загальна площа листка, см, І - площу пошкодження 

травоїдними, см. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

Середнє  Т=    Т=    Т=    

Середнє по трьох ділянках: 

Пасовище  

Сіножата  
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7) Порівняйте та опишіть результати досліджень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Яка різниця в показниках травоїдництва в сіножатій та 

пасовищі? 

2. На Вашу думку поясніть які біотичні та абіотичні фактори 

впливають на процеси споживання в екосистемах? 

3. Виходячи з Ваших результатів поясніть який вплив виявляє 

господарська діяльність людини на процеси споживання 

консументами першого порядку в екосистемах. 

4. Поясніть яка роль процесів споживання консументами 

першого порядку в екосистемах та які наслідки для організмів 

інших трофічних рівнів призведе зміна рівнів травоїдництва. 

 

8) Відобразіть результати графічно для візуалізації.  

Приклад рис. 8.5.  

 

 

Рис. 8.5. Рівень споживання травоїдними безхребетними в 

екосистемах різного антропогенного навантаження
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Вивчення активності процесів споживання щодо хижацтва в 

екосистемах різного антропогенного навантаження. 

 

 

Мета: Аналіз процесів та рівнів хижацтва в екосистемах різного 

антропогенного навантаження. 

 

 

Матеріали та методи:  

- макети гусениці (жертви); 

- робочий зошит, 

- мікроскоп. 

 

Хід роботи: 

Для виконання дослідження здійсніть наступні кроки: 

1) Підготуйте експериментальні макети гусениці, що послужить 

макетом жертви для хижих організмів (рис. 9.1 – 9.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Експериментальні макети гусениць для дослідження 

процесів та рівнів хижацтва в екосистемах різного антропогенного 

навантаження. 
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Макет гусениці: 

Для створення макету гусениці використовуйте пластилін. Зліпіть 

гусениці таким чином щоб вони по кольору та формі максимально 

відповідали реальним (рис. 9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2. Експериментальні макети жертви. 
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2) Виберіть екосистеми для вивчення, наприклад лучну екосистему, 

що використовується для випасу домашніх тварин та сіножату 

луку. 

 

3) В межах кожної екосистеми виділіть по три дослідні ділянки 1м 

× 1 м в різних частинах дослідної території. В межах кожної 

ділянки розмістіть по 10 експериментальних макетів жертви на 

різні частини рослиності (листки та стебла) (рис. 9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2. Постановка макету жертви на рослини. 
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4) Залишіть експериментальні макети на 7 днів. 

5) Після закінчення терміну експерименту акуратно зберіть 

експериментальні макети для кожної ділянки. 

6) Використовуючи мікроскоп розгляньту пошкодження хижаками 

відповідно до рис. 9.3.  Дані занесіть у таблицю 9.1. 

 

       атаковані комахами 

   атаковані птахами 

      атаковані гризунами 

          атаковані слимаками 

 

Рис. 9.3. Експериментальні макети гусенець атаковані різними 

організмами. 
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Таблиця 9.1 

Таблиця даних. 

Показники 

хижацтва 
Дослідна ділянка 1 Дослідна ділянка 2 Дослідна ділянка 3 

Пасовище   

Загальна 

кількість 

хижих атак  

на макеті 

                              

Кількість 

атак від 

комах 

                              

Кількість 

атак від 

птахів 

                              

Кількість 

атак від 

гризунів 

                              

Кількість 

атак від 

слимаків 

                              

Сіножата 

Загальна 

кількість 

хижих атак  

на макеті 

                              

Кількість 

атак від 

комах 

                              

Кількість 

атак від 

птахів 
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7) Порівняйте та опишіть результати досліджень використовуючи 

наступні запитання: 

1. Яка різниця в показниках хижацтва для екосистем пасовища 

та сіножатої?  

2. Поясніть в чому причина різниці в показниках хижацтва для 

досліджуваних екосистем та які фактори на це впливають? 

3. Виходячи з результатів Ваших досліджень поясніть роль 

людського впливу на процеси хижацтва в екосистемах. 

4. Які біотичні та абіотичні фактори впливають на процеси 

хижацтва в екосистемі? 

 

8) Відобразіть результати графічно для візуалізації.  

 

Приклад рис. 9.4. 

 

 

 

Продовження табл. 9.1 

Кількість 

атак від 

гризунів 

                              

Кількість 

атак від 

слимаків 
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Рис. 9.4. Рівень хижацтва в екосистемах різного антропогенного 

навантаження. 
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Покажчик термінів 

 
абіотичні фактори   9   37   54   69   83 

аеробне розкладання   9 

анаеробне розкладання   9 

антропогенне навантаження   9   23   30   83   86   91   92   98 

антропогенний вплив   83 

біотичні фактори   9   37   54   69   83 

грунтовий макрокосм   41 

детрит   9   23   28   33   43   50   55   65   85 

детритна маса   10   12 

детритофаги   9   11   85 

екологічні інженери   69   74 

екосистема   9   12   23   30   33   38   49   54   55    
 70   74   83   84   85   86   92   94 

інженери екосистем   69   71   72   74   76   80 

ключовий вид   70   71   74 

консументи   11   83   84   85   86 

ланцюг живленн   84   85 

макрофауна   9   18   31   34   36   69 

мезофауна   9   18   31   36 

мікроорганізми   10   11   18   31   34   71 

мікрофауна   9   18   31   36 

органічна речовина   9   10   11   12   15   21   23   30   31   34 
36   3   45   46   49   54   59   84 
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продуценти   85 

процеси споживання   84   85   86 

редуценти   9   11   85 

рівень споживання   87   91 

розкладання   9   10   11   12 

розпад детриту   9 

сапрофаги   11 

травоїдництво   83   86 

трофічна роль   83 

трофічна сітка   85 

трофічна структура екосистеми   85 

трофічна функція екосистем   83 

трофічний ланцюг   84   85 

трофічний рівень   83   84   85 

фактори   9   69   83 

функція екосистеми   9   12   69   73   83 

хижацтво   83   92   98 
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Проекти екопросвіти та екодіяльності  
в Україні 

 

 

http://bio.chnu.edu.ua/chf/ 

Регіональна програма екологічних спостережень 

«Екоінформаційний фонд Чаргаффа» – це освітня та наукова 

програма для початкових і середніх шкіл, спрямована на залучення 

учнів до оцінки екологічного стану регіону. Крім того, дана 

Програма є важливим інструментом для обміну екологічними 

ідеями між спеціалістами, які безпосередньо опікуються 

екологічною освітою в регіоні. Це рідкісний досвід співпраці ВНЗ 

із ЗНЗ регіону: кафедра екології та біомоніторингу ЧНУ школи-

філії Чернівецької області. У рамках Програми учні разом з 

учителями доступними методами проводять моніторинг різних 

екосистем відповідного населеного пункту. 

 

http://www.chocentum.com.ua  

Чернівецький обласний центр еколого- натуралістичної творчості 

учнівської молоді. Одне з найважливіших завдань ЧОЦЕНТУМ – 

виховання молоді з високим рівнем екологічних знань, на базі яких 

формуватиметься їх екологічна свідомість і культура, здійснюється 

через залучення школярів до занять в гуртках «Юні екологи», «Юні 

друзі природи», «Юні натуралісти», в лекторії для молодших 

школярів «Природа – наш дім», до членства в обласному дитячому 

екологічному товаристві «Паросток» - ініціаторів численних 

експедицій, акцій та операцій по збереженню біорозмаїття, 

вивченню стану і впорядкуванню водойм регіону; проведення 

фестивалів, конкурсів тощо. 

 

 

http://bio.chnu.edu.ua/chf/
http://www.chocentum.com.ua/
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https://sites.google.com/site/ecoprosvita/ 

ЕКОПРОСВІТА – центр екологічної освіти. Сайт спрямований на 

вчителів шкіл та учнів, для розвитку екологічної грамотності та 

екопросвіти молоді. Тут розміщені методичні розробки та експрес-

методики із залученням наукових експериментів, арт-проектів, 

рольової ігрової діяльності, екскурсій та тренінгів у природі, з 

метою продемонструвати ресурси в шкільних умовах для екоосвіти 

та ековиховання молоді. 

http://blognauki.in.ua 

Блог відділу науки національного природного парку «Хотинський» 

– ресурс на якому розміщена інформація пов’язана з дослідженням 

навколишнього природного середовища, та результати діяльності 

науковців. 

 

http://www.rec.org  

Регіональний екологічний центр для Центральної і Східної Європи 

(РЕЦ) – це міжнародна організація, мета якої сприяти вирішенню 

проблем навколишнього середовища. Центр досягає поставленого 

завдання шляхом налагодження співпраці між урядами країн, 

громадських організацій, ділових кіл та інших природоохоронних 

установ, а також підтримуючи вільний обмін інформацією та 

участю громадськості в процесі прийняття рішень щодо питань 

довкілля. 

 

http://ecoclubua.com/  

Екоклуб «Зелена Хвиля» - це екологічна організація студентів та 

випускників Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Сайт містить інформацію про роботу організації в сфері 

збереження навколишнього природного середовища шляхом 

освітньої діяльності та практичних заходів, останні новини в 

https://sites.google.com/site/ecoprosvita/
http://blognauki.in.ua/index.php
http://www.rec.org/
http://ecoclubua.com/
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Україні та світі, що торкаються екологічної тематики, 

природоохоронні акції та проекти та ін. 

 

http://wwf.panda.org/uk  

Всесвітній фонд природи – це міжнародна природоохоронна 

організація, місія якої полягає у тому, щоб зупинити деградацію 

природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому 

людина та природа будуть жити у гармонії. В Україні діяльність 

WWF зосереджена на охороні прісноводних біотопів в дельті 

Дунаю та охороні лісових ресурсів у Карпатських горах. Крім того, 

Всесвітній фонд природи проводить в Україні такі кампанії як 

―Година Землі‖, кліматичний тур ―Клімат змінюється. Час діяти 

разом!‖ та інші. 

 

http://www.necu.org.ua  

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – одна з перших 

екологічних громадських організацій національного рівня, 

зареєстрованих у незалежній Україні, діяльність якої спрямована на 

донесенні позицій фахівців в охороні довкілля до посадовців, які 

приймають рішення у різних галузях господарства. НЕЦУ має 24 

територіальних відділення, що діють по всій Україні. 

 

http://eremurus.org  

Громадська екологічна організація Еремурус – Громадська 

екологічна організація ―Еремурус‖ створена у 1982 р. в м. Ташкент 

(Узбекистан). З 2001 року працює в Києві. Основними напрямками 

діяльності організації є: впровадження з 2002 року міжнародного 

шкільного освітнього проекту з раціонального використання 

ресурсів та енергії SPARE в усіх областях України; розробка низки 

навчально-методичних матеріалів з питань сталого розвитку, 

http://wwf.panda.org/uk
http://www.necu.org.ua/
http://eremurus.org/
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пом’якшення змін клімату та енергозбереження; підготовка 

викладачів, керівних кадрів навчальних закладів; формування 

свідомої мотивації до енергоефективної поведінки, залучення 

молоді до участі в практичних заходах та проектах, привернення 

уваги суспільства до раціонального використання ресурсів та 

енергії. 

 

http://nauka.in.ua  

Український науковий клуб – Громадська неприбуткова 

організація, заснована 2007 року в Києві. УНК має на меті 

об`єднання українських науковців для сприяння реорганізації 

наукової сфери в нашій державі так, щоб фундаментальні наукові 

дослідження в Україні досягли світового рівня, а вся система 

функціонування, фінансування, регулювання галузі працювала б 

ефективно, орієнтуючись на кращі світові зразки та практики. 

 

http://pryroda.in.ua  

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, 

який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері 

охорони природи та екології; виконував би роль головного 

новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто 

небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав 

би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у 

своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення 

всеукраїнських кампаній на захист природи. 

 

http://beiukr.blogspot.com  

БЕР складається із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, 

залучає до співпраці інших журналістів та неурядові організації, а 

також сприяє проведенню їхніх власних розслідувань та іншій 

http://nauka.in.ua/
http://pryroda.in.ua/
http://beiukr.blogspot.com/
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діяльності, спрямованій на захист довкілля та здоров'я людей; 

попередження екологічних негараздів. Основні форми діяльності 

БЕР: розслідування, надання правової допомоги в сфері захисту 

екологічних прав, інформаційно-аналітична діяльність та допомога 

засобам масової інформації. Основними напрямками досліджень 

БЕР на даний час є небезпечні відходи (в тому числі їх 

транскордонне переміщення) та небезпечні виробництва, зміна 

клімату та викиди парникових газів, СОЗ, збереження 

біорізноманіття та запобігання незаконній торгівлі видами що 

зникають, збереження природно-заповідного фонду та інше. 

 

http://www.dossier.org.ua  

Міжнародна благодійна організація "Інформаційний центр "Зелене 

досьє" є міжнародною благодійною організацією, яка здійснює 

свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності 

інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та 

самоврядування i не має мети отримання прибутку. Організація 

поширює свою діяльність на території України, Білорусі, Франції та 

інших держав. 

 

www.ecoleague.net  

Офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги (ВЕЛ), який 

містить інформацію про діяльність організації, останні події: 

конкурси, семінари, фестивалі, природоохоронні акції, видавничі 

проекти і т. п.  

 

www.eco.com.ua  

Відкритий інформаційний проект "ІНТЕР-ЕКО" Вінницької міської 

природозахисної громадської організації "ІНТЕР-ЕКО". Мета 

проекту: підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у 

http://www.dossier.org.ua/
http://www.ecoleague.net/
http://www.eco.com.ua/
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сфері збереження довкілля; сприяння налагодженню громадського 

інформаційного поля екологічного спрямування; підвищення 

поінформованості суспільства з питань охорони довкілля; 

залучення широких кіл громадськості до розв'язання екологічних 

проблем.  

 

http://epl.org.ua  

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» 

(ЕПЛ) заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті 

екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння 

розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та 

культури.  

 

www.ekomir.crimea.ua  

Сайт громадської екологічної організації „Кримська 

Республіканська Асоціація ―Екологія та світ‖.  

 

www.ulrmc.org.ua  

Сайт Українського центру менеджменту землі та ресурсів 

(УЦМЗР), що є неприбутковою недержавною організацією, 

створеною Українським інститутом досліджень навколишнього 

середовища і ресурсів та Altarum, в минулому Мічиганським 

інститутом досліджень навколишнього середовища (ERIM), США. 

Завданням УЦМЗР є застосування даних дистанційного зондування 

Землі, цифрової картографії, географічних інформаційних систем та 

інших інформаційних технологій з метою підтримки процесу 

прийняття рішень на державному рівні та в приватному секторі як в 

Україні, так і в регіоні.  

 

http://epl.org.ua/
http://www.ekomir.crimea.ua/
http://www.ulrmc.org.ua/
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http://letsdoit.org.ua  

―Зробимо Україну чистою!‖ – рух молодих, ініціативних та 

аполітичних людей, мешканців Києва та громадян України, що 

об’єдналися заради однієї мети – врятувати країну від екологічної 

катастрофи, пов’язаної з постійно зростаючим забрудненням її 

природних ресурсів. Волонтери руху ―Зробимо Україну чистою!‖ 5 

червня 2010 року здійснили перше прибирання київських парків, а 

вже наступного року планують охопити акцією всю країну. 

 

http://greencubator.info  

Програма підтримки енергетичних інновацій Greencubator – 

ініціатива, що прагне перетворити Україну в конкурентоздатну 

державу через енергетичні інновації. Команда Greencubator’a 

реалізує ряд проектів, головних серед яких є серія конференцій 

―Енергоефективні Університети‖, що об’єднують зусилля 

керівників українських Вузів, бізнесу, громадських організацій у 

перетворенні українських університетів в ростки 

енергоефективності, що стануть прикладом для всієї країни, та 

Greencubator EnergyCamp’и – неофіційні зібрання для обговорення 

проблем можливостей і перспектив української енергетики в 

контексті економіки та екології.  

  

http://www.ulrmc.org.ua/
http://greencubator.info/
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