
Лекція 2 

Хімічний етап еволюції біосфери. Структура біосфери. Поняття екосистеми. 

1. Еволюція біосфери 

Всі компоненти біосфери тісно взаємодіють між собою, складаючи цілісну, складно 

організовану систему, що розвивається за своїми внутрішніми законами і під дією зовнішніх 

сил, в тому числі космічних (сонячного випромінювання, гравітаційних сил, магнітних полів 

Сонця, Місяця і ін. Небесних тіл). 

За сучасними уявленнями, розвиток млявої геосфери, тобто оболонки, утвореної 

Землею, відбувалося на ранніх стадіях існування нашої планети, мільярди років тому. Зміни 

вигляду Землі були пов'язані з геологічними процесами, що відбувалися в земній корі, на 

поверхні і в глибинних шарах планети і знаходили прояв у виверженнях вулканів, 

землетрусах, зрушення земної кори, гороутворенні. Такі процеси відбуваються і зараз на 

неживих планетах сонячної системи і їх супутниках - Марсі, Венері, Місяці. 

 З виникненням життя (саморозвивающихся стійких форм) спочатку повільно і слабо, 

потім все швидше і значніше стало виявлятися вплив живої матерії на геологічні процеси 

Землі. 

 Діяльність живої речовини, що проник в усі куточки планети, привела до виникнення 

нового утворення - біосфери - тісно взаємозалежної єдиної системи геологічних і біологічних 

тіл і процесів перетворення енергії і речовини. Розміри перетворень, здійснюваних живою 

матерією, досягли планетарних масштабів, істотно видозмінивши вигляд і еволюцію Землі.  

Так, наприклад, в результаті процесу фотосинтезу - діяльності зелених рослин, 

утворився сучасний газовий склад атмосфери, в ній з'явився кисень. У свою чергу на 

активність фотосинтезу істотно впливає концентрація вуглекислого газу в атмосфері, 

наявність вологи і тепла. 

Грунт є цілком результатом діяльності живої речовини в відсталої (неживої) 

середовищі. Вирішальна роль в цьому процесі належить клімату, топографії, діяльності 

мікроорганізмів і рослин і материнських порід. Біосфера, виникнувши і сформувавшись 1-2 

млрд. Років тому (до цього часу відносяться перші виявлені залишки живих організмів), 

знаходиться в постійному динамічному рівновазі і розвитку . 

У біосфері, як в будь-якій екосистемі, відбувається круговорот води, планетарні 

переміщення повітряних мас, а також біологічний круговорот, що характеризується ємністю 

- кількістю хімічних елементів, що знаходяться одночасно в складі живої речовини в даній 

екосистемі, і швидкістю - кількістю живої речовини, що утворюється і розкладається 

в одиницю часу. В результаті на Землі підтримується великою геологічний круговорот 

речовин, де для кожного елемента характерна своя швидкість міграції у великих і малих 

циклах. Швидкості всіх циклів окремих елементів у біосфері найтіснішим чином пов'язані 

між собою. 

Сталі за багато мільйонів років кругообіг енергії і речовини в біосфері 

самопідтримуються в глобальних масштабах, хоча локальні (місцеві) зміни структури і 

особливостей окремих екосистем (біогеоценозів), що складають біосферу, можуть бути 

значними. 

Ще на ранніх етапах еволюції жива речовина поширилося по неживим просторах 

планети, займаючи все потенційно доступні для життя місця, змінюючи їх і перетворюючи в 

місця проживання. І вже в стародавні часи різні життєві форми і види рослин, тварин, 

мікроорганізмів, грибів зайняли всю планету. Живе органічна речовина, можна знайти і в 

глибинах океану, і на вершинах найвищих гір, і в вічних снігах Приполяр'я, і в гарячих водах 

джерел вулканічних районів. 

Таку здатність до поширення живої речовини В.І.Вернадський назвав "всесудністю 

життя". 

Еволюція біосфери йшла по шляху ускладнення структури біологічних співтовариств, 

множення числа видів і вдосконалення їх пристосованості. Еволюційний процес 

супроводжувався збільшенням ефективності перетворення енергії і речовини біологічними 

системами: організмами, популяціями, співтовариствами. 



Вершиною еволюції живого на Землі з'явилася людина, яка як біологічний вид на 

основі численних змін придбав не тільки свідомість (досконалу форму відображення 

навколишнього світу), а й здатність виготовляти і використовувати у своєму житті знаряддя 

праці. 

За допомогою знарядь праці людство стало створювати фактично штучне середовище 

свого проживання (поселення, житла, одяг, продукти харчування, машини і багато іншого). З 

цього часу еволюція біосфери вступила в нову фазу, де людський фактор став могутньою 

природною рушійною силою. 

2. Структура біосфери 

Біосфера включає в себе: живу речовину, утворену сукупністю організмів; біогенну 

речовину, що створюється в процесі життєдіяльності організмів (гази атмосфери, кам'яне 

вугілля, нафта, торф, вапняки та ін.); відстала речовина, що формується без участі живих 

організмів;  біоінертна речовина, що представляє собою спільний результат життєдіяльності 

організмів і небіологічних процесів (наприклад, ґрунту). 

Інертна речовина біосфери. 

Межі біосфери визначаються факторами земного середовища, які роблять 

неможливим існування живих організмів. Верхня межа проходить приблизно на висоті 20 км 

від поверхні планети і обмежена шаром озону, що затримує згубні для життя 

короткохвильові частини ультрафіолетового випромінювання Сонця. Таким чином, живі 

організми можуть існувати в тропосфері і нижніх шарах стратосфери. У гідросфері земної 

кори організми проникають на всю глибину Світового океану - до 10-11 км. У літосфері 

життя зустрічається на глибині 3,5-7,5 км, що обумовлено температурою земних надр і 

умовою проникнення води в рідкому стані . 

Атмосфера. 

Газова оболонка складається в основному з азоту і кисню. У невеликих кількостях в 

ній міститься діоксид вуглецю (0,03%) і озон. Стан атмосфери дуже впливає на фізичні, 

хімічні та біологічні процеси на поверхні Землі і в водному середовищі. Для біологічних 

процесів найбільше значення мають: кисень, який використовується для дихання і 

мінералізації мертвої органічної речовини, діоксид вуглецю, що бере участь у фотосинтезі, і 

озон, що екранує земну поверхню від жорсткого ультрафіолетового випромінювання. Азот, 

діоксид вуглецю, пари води утворилися значною мірою завдяки вулканічній діяльності, а 

кисень - в результаті фотосинтезу. 

Гідросфера. 

Вода - найважливіший компонент біосфери і один з необхідних факторів існування 

живих організмів. Основна її частина (95%) знаходиться у Світовому океані, який займає 

близько 70% поверхні земної кулі і містить 1300 млн. Км3. Поверхневі води (озера, річки) 

включають всього 0,182 млн. Км3, а кількість води в живих організмах складає всього 0,001 

млн. Км3. Значні запаси води (24 млн. Км3) містять льодовики. Велике значення мають гази, 

розчинені у воді: кисень і діоксид вуглецю. Їх кількість широко варіює від температури і 

присутності живих організмів. Діоксиду вуглецю, що міститься у воді, в 60 разів більше, ніж 

в атмосфері. Гідросфера формувалася в зв'язку з розвитком літосфери, що протягом 

геологічної історії Землі виділяв велику кількість водяної пари . 

Літосфера. 

Основна маса організмів, що мешкають в межах літосфери, знаходиться в ґрунтовому 

шарі, глибина якого не перевищує декількох метрів. Грунт включає мінеральні речовини, що 

утворюються при руйнуванні гірських порід, і органічні речовини - продукти 

життєдіяльності організмів . 

Живі організми (жива речовина). 

Хоча межі біосфери досить вузькі, живі організми в їх межах розподілені дуже 

нерівномірно. На великій висоті і в глибинах гідросфери і літосфери організми зустрічаються 

відносно рідко. Життя зосереджена головним чином на поверхні Землі, в грунті і в при 

поверхневому шарі океану. Загальну масу живих організмів оцінюють в 2,43х1012т. Біомаса 

організмів, що мешкають на суші, на 99,2% представлена зеленими рослинами і 0,8% - 

тваринами і мікроорганізмами. Навпаки, в океані на частку рослин припадає 6,3%, а на 



частку тварин і мікроорганізмів - 93,7% всієї біомаси. Життя зосереджена головним чином 

на суші. Сумарна біомаса океану складає всього 0,03х10 12 т, або 0,13% біомаси всіх істот, 

що мешкають на Землі. 

У розподілі живих організмів за видовим складом спостерігається важлива 

закономірність. Із загального числа видів 21% припадає на рослини, але їх вклад в загальну 

біомасу становить 99%. Серед тварин 96% видів - безхребетні і тільки 4% - хребетні, з яких 

десята частина - ссавці. Маса живої речовини складає всього 0,01-0,02% від відсталого 

речовини біосфери, однак вона відіграє провідну роль в геохімічних процесах. Речовини і 

енергію, необхідну для обміну речовин, організми черпають з навколишнього середовища. 

Обмежені кількості живої матерії відтворюються, перетворюються і розкладаються. 

Щорічно, завдяки життєдіяльності рослин і тварин, відтворюється близько 10% біомаси [3]. 

3. Поняття екосистеми 

Екосистема (біогеоценоз) — основна одиниця біосфери, яка є об´єктом вивчення 

екології. Цей термін запровадив англійський біолог А. Тенслі у 1935 році. Екосистема — це 

просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов´язаних 

між собою трофічними зв´язками, та неживих компонентів середовища їх існування, які 

залучаються в процесі обміну речовин та енергії. У кожній екосистемі відбуваються 

кругообіг речовин та обмінні енергетичні процеси. 

Кожна екосистема складається з біоценозу та біотопу. 

Біотоп — це ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування 

(ґрунтом, мікрокліматом тощо). 

Біоценоз — це історично сформована сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів, 

що населяє біотоп. Відповідно до цього кожний біоценоз складається з фітоценозу 

(угруповання рослин), зооценозу (угруповання тварин) та мікробіоценозу (угруповання 

мікроорганізмів) (рис. 1.6). 

Екосистема може бути різних розмірів і складності. Наприклад, можна говорити про 

екосистему лісу в цілому і про екосистему окремого пенька. Взаємодія організмів в 

екосистемі надзвичайно складна. Взаємодія біоценозів з біотопами відбувається через 

речовинно-енергетичний обмін. Для кожної екосистеми характерний свій біологічний 

кругообіг речовин, який здійснюється внаслідок існування в екосистемах трофічних 

ланцюгів (ланцюгів живлення). 

 

 
Рис. 1.6. Схема будови біоценозу (за В.М. Сукачовим) 

  

Наприклад, у водоймах фітопланктон поїдається зоопланктоном, останній — дрібною 

рибою, що є здобиччю великих риб — хижаків, які в свою чергу споживаються людиною. 



Мова йде про певні угруповання рослин, тварин і мікроорганізмів, які взаємодіють один з 

одним і з навколишнім середовищем. Дуже великі наземні екосистеми називають біомами. 

Наприклад, ліси помірного поясу, пустелі, хвойні ліси, савани тощо. Кожний біом включає в 

себе цілий ряд менших за розмірами взаємозв´язаних одна з одною екосистем. Одна з них 

може бути великою — площею декілька мільйонів квадратних кілометрів, інша може являти 

собою невелику галявину. Важливо те, що кожну екосистему можна визначити як більш-

менш своєрідне угруповання рослин і тварин, які взаємодіють одне з одним і з довкіллям. 

Структура екосистем. Щоб вияснити цілісність біосфери, необхідно з´ясувати, як 

вона функціонує. Оскільки вона складається з безлічі екосистем, необхідно знати їх 

структуру. У кожній екосистемі два основних компоненти: організми, з однієї сторони, і 

фактори неживої природи — з іншої. Таку сукупність організмів (рослин, тварин, 

мікроорганізмів) називають біотою (від лат. bio — життя) екосистеми. Шляхи взаємодії 

різних категорій організмів — це її біотична структура; неживі (хімічні і фізичні) фактори 

навколишнього середовища називають абіотичними. 

Незважаючи на велику різноманітність екосистем — від пустель до тундри, всім їм, 

на думку екологів, властива приблизно однакова біотична структура. Іншими словами, всі 

вони містять одні й ті ж категорії організмів, які подібно взаємодіють у всіх екосистемах. Це 

такі категорії: продуценти, консументи, редуценти. 

Одна з причин, що викликає різноманітність екосистем (біоценозів) у природі, — це 

своєрідність абіотичних умов кожного регіону. 

Таким чином, незважаючи на різноманітність екосистем, всі вони мають спільні 

риси. У кожній із них можна виділити фотосинтезуючі рослини — продуценти, різні типи 

консументів і редуцентів. 

Важливим елементом біотичної структури екосистем є своєрідність ланцюгів 

живлення в кожній з них. 
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